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Posztmodern célkeresztben a mohácsi csata - mondha tnám hatásvadászó változatban 
megfogalmazva, de erre nincs szükség, mert Gyáni Gábor vitaindító e lőadása izgalmas, 
fontos kérdésekkel foglalkozik. Ismeretes, hogy Hayden White-nak a posztmodern törté
netszemlélet alapelveit az e lőzmények után összefoglaló müve , a Metahistory. The 
Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe 1973. évi megjelenése idején nagy 
feltűnést keltett a kutató, a gyakorló történészek kritikái miatt is. 1 Azóta fellendült az 
episztemológiai irodalom, és nyi lvánvaló Keith Jetkins megállapí tása: a posztmoderniz
mus nehéz közeg . 2 Alapelve, hogy a tör ténelem nem más , mint a múlt tényei alapján a 
történészek diskurzusaiban kialakított narrat ívum, következésképpen a tör ténelem nem 
azonos a múlttal , kevéssé érvényesül a hagyományos vagy a kü lönböző modern irányza
tok j egyében dolgozó történetírói gyakorlatban. Ezért is je lentős fejlemény, hogy a Had
történelmi Közlemények kerekasztal beszélgetését a hadtörténetírás elméleti kérdéseiről a 
posztmodern szemlélet avatott legjobb magyarországi szakértője, a X X . század kutatója 
a középkor és a kora újkor határán történt esemény, a mohácsi csata történeti leírásai 
e lemzésével indította. Három je lentős írást vetett mikroszkopikus vizsgálat alá. 
Brodarics István (1470 k.— 1539), a kortárs és a két X X . századi történetíró, Szakály Fe
renc (1942-1999) és Perjés Géza (1917-2003) leírásait a mohácsi csatáról abból a szem
pontból vizsgálja, hogy mennyiben igazolják a teória érvényességét . „A csata eseménye 
szolgál elméleti tépelődésünk empirikus bizonyító (!) anyagául ." Kérdései nagyon is 
időszerűek, átfogó je l legükkel messze túlmutatnak a hagyományosan ér telmezet t hadtör
téneten. Vajon a történeti esemény a forrásokból egyáltalán megismerhető-e? Elbeszél
hető-e egy esemény vagy eseménysor „hitelt é rdemlő m ó d o n " ? 3 

Valójában a „kihívás" a tör ténet tudomány ismeretelmélet i a lapkérdését rejti magá
ban. Kísérletnek sem mindennapi, hogy ez az ál talános történetelméleti kérdés posztmo
dern interpretációban, a mohácsi csata ürügyén került annyi korábbi vizsgálat, kétely, 
e lemzés után ismét mér legre . 4 

*A „Történetírás - hadtörténetírás. Paradigmák, utak és módszerek" címmel a Hadtörténeti Intézet 2005. 
október 7-én megrendezett vitaülésén elhangzott hozzászólás bővített, dokumentált változata. 

1 A vita áttekintése Gyáni Gábor vitacikkében jelzett irodalom. Különösen Gyáni Gábor: Történelem: tény 
vagy fikció? In: Uő: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest, 2000. 48-70. o. Továbbá: 
Deák Ágnes: A történelem, mint veszélyeztetett faj? Viták a posztmodern történetírásról. Aetas, 1994/3. sz. 
155-161. o. Sajnálom, hogy a vitán Deák Ágnes nem volt itt. 

" Keith Jenkins: Rethinking History. Routledge, London-New York, 1994. 59. o.; Uő: On 'What is History? 
From Carr and Elton to Rorty and White. London, 1995. 

3 Gyáni Gábor: Elbeszélhető-e egy csata hiteles története? Metatörténeti megfontolások. Hadtörténelmi 
Közlemények, 119 (2006). 121. o. 

A mohácsi csata történetének historiográfiája: Mohács. (Szerk. B. Szabó János.) Budapest, 2006. 



Min t hozzászólásra meghívot t kutató elöljáróban illó hangsúlyoznom, hogy nem va
gyok a mohácsi csata korának szakértője, és hadtör ténésznek sem nevezném magamat. 
Messze állok attól is, hogy otthonos legyek a posztmodern problemat ikában. Bár már 
csak a kutatótörténész létállapotával j á ró természetes kíváncsisága, ka landvágya ösztön
zésére is, nagy érdeklődéssel olvasom a posztmodern történetelméleti írásokat és a körü
lötte zajló hazai és külföldi irodalmat. Annál is inkább, mert rengeteg X V I I - X V I I I . szá
zadi s historiográfiai szöveg ment át és megy át rendszeresen a kezemen, következésként 
ál landóan szembesülök szemléleti és módszertani kérdésekkel . Közismert , mégsem árt, 
ha utalok rá, hogy a posztmodern csak az egyike a történetírás megújításával foglalkozó 
irányzatoknak. Hayden White és követői , elveinek továbbfejlesztői sok, más modern tör
ténetszemléletben ugyancsak eleven kérdést is felvetnek, s vitáik is kölcsönösen hatnak 
egymásra . Végül : a X X . század tör ténésznemzedékei folyamatosan élték meg, ahogy tör
téne lemmé váltak a tegnapok, térségünkben különösen gyorsított felvételben pergette 
elénk újabb és újabb arculatát a múlt, s alig követhető heves intenzitással rendeződtek át 
a szellemi csataterek. A m i t Benedetto Croce valahogy úgy fogalmazott meg, hogy min
den tör ténelem X X . századi tör ténelem is. A forrásismeret bonyolult követe lményével 
már egyetemista koromban, főleg Hajnal István előadásain találkozhat tam, majd mint 
kezdő kutató szembesül tem, amikor egy évvel megjelenése után, az akkori elzárt vilá
gunkban csodával határos módon, kezembe került E. H . Carr 1961-ben megjelent müve , 
és lelkes, de kevés sikert arató ismertetést írtam róla . 5 Ezek a körü lmények eleve megha
tározzák, hogy a vitaindító e lőadás ismeretelméleti kérdését az általános történetkutatói 
gyakorlat szempontjából látom időszerűnek és továbbgondolásra érdemesnek. 

A történetírás 

A történetírás és a múlt viszonyát vizsgálva aligha mel lőzhető az a kettős dinamiz
mus, amire újabban Paul Ricoeur is utalt, s amely a háborúk megismeréséről a legrégibb 
időktől kezdve szakadatlanul tárja elénk a tanúságtevők szövegeit . Egyrészt a történet
írás belső fejlődése, másrészt a történetírót alakító kor, felhalmozódott forrás- és emlék
anyagával és tapasztalataival. Indokolt, hogy Gyáni Gábor vizsgálati terepül „a csata 
eseményé"- t választotta. Annak ellenére, hogy a kora újkorban a csaták hosszabb vagy 
rövidebb távú folyamatokba, stratégiai és taktikai e lgondolásokba illeszkednek. Viszont 
végigtekintve a csata-történetek hosszú láncolatán, némileg érthető, hogy a történetírás 
elméleti kérdéseivel foglalkozó szerzők miért vették példáikat gyakran a harcmezők vé
res eseményeiből . Valószínű, hogy a csaták történetének újabban tapasztalható tudomá
nyos reneszánsza nincs összefüggésben az elszaporodott számítógépes csatajátékokkal, 
viszont a töretlen társadalmi érdeklődés aligha mel lőzhető . 

A kérdés, hogy elbeszélhető-e egy csata hiteles története, nem új. Lehet, hogy valóban a 
posztmodern nyomán „vált igazán tudatossá a szaktörténészek körében", de megfordítva is 
érvényesnek tűnhet. Bármely közösséget úgyszólván az idők kezdetétől foglalkoztatnak 
csatái, de aligha van történeti esemény, amely győztesnek és vesztesnek egyaránt ravasz 

5 R. VárkonyiÁgnes: E. H.Carr: What is History? (London, 1961). Világtörténet, 1964. 2-3. sz. 113-116. o. 
Vö. Tóth Árpád: M i a történelemelmélet? E. H.Carr: Mi a történelem. Aetas, 1995. 1-2. sz. 308. o., 3. jegyzet. 



csapdákat vetve a megismerés, értelmezés nehezebb feladatai elé állította volna az utókort. 
A kérdést pedig eleve nemleges válasz hangsúlyával is fel lehet tenni, s i ly módon egérutat 
kínálunk a történeti kutatások nehézségeivel megküzdeni rest vagy képtelen szerzőknek, s 
szabad teret a minden szakmai kontrolt mellőző fantazmagóriáknak. 

Kézenfekvő lett volna abban a ma is nyitott vitában, hogy a történetírás faktuális vagy 
fikcionális diskurzus, a Roger Chartier kérdéseire válaszoló Hayden White kijelentését 
idézni: „Az elbeszélő történetírásban a tör ténésznek annak érdekében, hogy a »tenyeket« 
az »elbeszélés«elemévé alakítsa", Napóleont úgy teszi meg a történet szereplőjévé, hogy 
eljátszatja vele azt a szerepet, amit az elbeszélés funkciójában neki szánt . 6 Annál is in
kább, mert azonnal kiderül: már Tolsztoj is hasonlót állapított meg a Háború és béke lap
jain: a történészek eljátszatták Napóleonnal a nagy hadvezér, a nagy politikus, a száz- és 
százezrek csodált császára szerepét. A borogyinói csata előtti napon a terepszemléhez 
„nem kellett az a lángésznek nevezett, különös felsőbbrendű képesség, amellyel annyira 
szeretik felruházni Napóleont ; de a történészek, akik később leírták ezt az eseményt , és 
azok az emberek, akik akkor körülvették Napóleont , és maga Napóleon is másként gon
dolkozott." 7 S ezzel a nagy csaták nagy hadvezére révén bent is lennénk a kérdés sodrá
ban. Ehelyett kitérőre kényszerülünk. 

A vitaindító e lőadás a történelmi források valóságtar talmával kapcsolatos problémá
kat Marc Bloch több mint félévszázaddal ezelőtti írásából kiragadott részleteket idézve 
illusztrálja. Bizonyára nem gondolt rá a szerző, hogy ezzel akaratlanul téves látszatot 
kelt. Mintha az Annales egyik alapítója lenne a posztmodern szemlélet elődje. Csakhogy 
erről szó sincs! Ezek az idézetek, visszahelyezve Bloch eredeti gondola tmenetébe , a 
megelőző és következő részekkel együtt azt fejezik k i , hogyan kezelhetők a források és 
az emlékezések, amelyek felszínes, formális felhasználásának veszélyeit a posztmodern 
teoretikusok is indokoltan hangsúlyozták. Viszont cáfolja a posztmodern szerintem vég
letes tételét, hogy a múlt valósága nem ismerhető meg, mert a tör ténelem nem más, mint 
hogy a történészek e lmondják az ilyen-olyan források tartalmát, anélkül hogy tudnák, 
miről is szólnak. Konkré tabban: a vitaindítóban idézett mondatok és szövegrészek Marc 
Bloch müvének Forráskritika fejezetéből vannak kiragadva, ahol a szerző A hazugság és 
tévedés nyomában c ímmel hoz fel sokféle és nagyon árnyaltan elemzett példát különbö
ző dokumentumokból . Mégped ig azért, hogy utána bemutassa a módszereket a töredékes 
emlékezések, tévedések, megtévesztések, hamisí tások, „sut tyomban végrehajtott módo
sí tások" kiszűrésére, hatástalanítására. 

A „tanúbizonyságok kritikája", amelyet Bloch azóta is felülmúlhatatlan módon „kifino
mult művészetnek", „racionális művészetnek" nevez, éppen a különböző források valóságtar
talmának ellenőrző vizsgálatait mutatja be. Többek között azt, hogy például Mabillon ( 1632— 
1707) hogyan alapozta meg kritikai követelményeivel a korszerű oklevéltant. 8 Marc Bloch 
idézett írása a történetírók évszázados küzdelmét foglalja össze, hogy feltörjék a források zá
rait és eljussanak azok eredeti, hiteles tartalmához. Hosszú ez az út, és a gyűszűnyi sikerek ál
lomásai között a forráskritikai munkát tengernyi melléfogás, kudarc és tévedés kísérte. 

6 Roger Chartier: Quatre questions à Hayden White. Storia délia Storiografia, 24 (1993). 133-142. о.; vö. 
Hayden V/hite: A történelem terhe. (Összeáll. Braun Róbert. Ford. Berényi Gábor, Braun Róbert.) Budapest, 1997. И.о . 

7 Tolsztoj: Háború és béke. (Ford. Makkai Imre.) Budapest, 1954. И. k. 194. o. 
8 Marc Bloch: A történész mestersége. Budapest, 1996. 61. skk., különösen 80-81. o. 



Az e lőzmények pontosabb számbavételére figyelmeztet, hogy John Keegan idézett 
vé leménye sem új a csataleírásokban gyakori heroikus, irodalmias stílus elí téléséről. Lá
tens módon vagy nyi lvánvalóan egyidős a történeti emlékezet s a történetírás történetével. 

Idézek egy jeles gondolkozót : „ . . .mindenki történetírónak csapott fel, mióta elkez
dődtek a mostani események: a háború a barbárok ellen.. . úgy látszik, igaz a mondás , 
hogy 'a háború minden dolog atyja', ha ennyi történetírót nemzett egycsapásra ." De so
kan a történetírást nem tudják megkülönböztetni a költészettől, beleviszik a költészet 
kellékeit. „A kitalált mesét, a magasztalást és az ezzel j á ró túlzásokat. Olyan ez mintha 
egy tagbaszakadt, tölgyfatestü atlétát pongyolába dugnánk, s rúzzsal , púderral , meg a 
hetairák többi szerével kennénk be arcát ." Részlet Lukianosz Hogyan kell történelmet ír
ni c ímű müvéből , a Kr. u . 162-166. évekből . 9 

Nagyot ugorva az időben, egy más je l legű heroizálást is szükséges megemlí teni . A 
kora újkor óriási változásokat hozott a történeti dokumentumok és a történetírás világá
ban is. Világképvál tás , reneszánsz, reformáció, nyomdászat , iskolahálózat mindmegany-
nyi új területet nyitott. Átalakul tak a tér és az idő relációi, az á l lamrendszerek, az érték
rendek, a háborúk, a személyiség és a közösségek önértékei . Egyedül a hadügyi 
forradalomnak nevezett fejlemény új forráscsoportok arzenálját hozta létre: a csatákról 
közvetlen és közvetett módon hadiparancsok, hadművelet i naplók, je lentések, terepraj
zok, térképek, haditudósítások, mustrajegyzékek, seregszemlék, fegyverek, élelemraktár
készlet-leltárak, a túlélők, a tábori orvosok írásai, műszerei és a hadiszáll í tók e lszámolá
sai tájékoztatnak. Kiképzés , ellátás, számvetés , szállítás nagyüzeme lett a háború, had
ügyi intézményeivel , hivatalaival együtt , és a hadvezéreket a technika akkori nagy vív
mányával , „perspect ivával" , azaz látcsővel ábrázolják a metszetek. A hadviselés magas 
szintű tudománnyá fejlődött, kialakította szakágazatai t és szakirodalmát . Zrínyi Miklós 
és Rajmondo Montecuccoli a korszak elméleti leg is felkészült hadvezérei voltak, és a 
közöttük lévő ellentétet - amint Perjés Géza kimutatta - tévesen magyarázta a X I X . szá
zadi hadtörténetírás a „metodizmussa l , " egy nem is létező e lméle t t e l . 1 0 Gyakran nem a 
csatatereken fordul a kocka, hanem a képzettség, a felkészültség, az é le lemhiány, a jár
vány, a diplomácia , a közvélemény s a béketárgyalások és ezer más körülmény döntöt te 
el a győzelem és vereség esélyét. A forrásanyag hatalmas mennyiségű lett, tar ta lmában 
hihetetlenül változatossá, minőségében egyenet lenné, sérülékennyé és nehezen kezelhe
tővé vált. Az archívumok, gyűj temények, könyvtárak és titkos diplomáciai i rategyüttesek 
önmagukban a valóság részei, miként a tárgyak, a pénzek, az épületek, festmények, mű
szerek és a gyorsan elavuló fegyverek i s . " Igaz, így néma tanúságtevők. Megszólal ta tói 
a történetírók, nem független individuumok. Munkájukat különböző politikai horizontok 
határozzák meg. 

Lukianosz: Hogyan kell történelmet írni? (Ford. Kapitánffy István.) In: Lukianosz összes müvei. I . k. Bu
dapest, 1974. (Bibliotheca Classica.) 590-591., 594. o. 

10 Hausner Gábor: Zrínyi Miklós könyvtárának hadtudományi kötetei. In:Az értelem bátorsága. Tanulmá
nyok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Uő.) Budapest, 2005. 247-259. o - Perjés Géza: A „metodizmus" és a Zrí-
nyi-Montecuccoli vita. Századok, 95 (1961). 4-5. sz. 507-535. o. és 96 (1962). 1-2. sz. 25-45. o. 

Az évszázad újdonsága, az uralkodói és a főúri udvarok gyűjteményei, a múzeumok a X V I I . században 
már az ókori régiségekkel együtt őrzik a nemrég még divatos páncélokat és fegyvereket. Vö. R.Várkonyi Ág
nes: A múzeum gondolata a felvilágosodás korában és a reformkorban. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. 6. 
(Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2004. 19-20. o. 



1663-ban Ferdinando Porcia herceg, L Lipót császár Titkos Tanácsának elnöke, a szó 
szoros értelmében megvette Gualdo Prioratót, a francia szolgálatban álló történetírót. Prio-
rato mindent megkapott: palotai szállást, magas honoráriumot, hatlovas udvari hintót, kü
lön díjat és ajándékot, hogy ne kövessen el indiszkréciót. És ami különösen lényeges: 
anyaggyüjtők, fordítók, térképmetszők dolgoztak a keze alá. Megvalósult a cél: 1670-
1674-ben elhagyta a nyomdát a császár története, „a könyv végére csatolt minden említésre 
került iratot, levelet és szerződést", s mérnökök készítették el a várostromok, csaták, térké
pek méretarányos metszeteit. A korabeli dokumentumtömeg azt hivatott tanúsítani, hogy I . 
Lipót, az ifjú uralkodó rázta fel, szervezte meg Európát a török elleni háborúra, az ő műve 
az 1663-1664. évi magyarországi nemzetközi török háború, bár harcteret később sem látott 
soha, ő a háború hőse, halhatatlan.'" Létrejött ennek az eljárásnak elméleti igazolása is. 
1667-ben Raj mondó Montecuccoli a szentgotthárdi csatát megvívó császári főparancsnok, 
a kor elméletileg is képzett hadvezére, ekkor már a Haditanács elnöke fejtette k i a magyar
országi török háborút leíró műve bevezetőjében a történetírásról elveit. A kiélezett politikai 
helyzetben, 1704-ben külön is kiadott Memóriáiéban hangsúlyozta, hogy történelmet csak 
a hatalom megtestesítői és a bizalmát élvezők írhatnak, mert ők jutnak hozzá az eredeti for
rásokhoz. A k i k a hatalmon kívül vannak, nem ismerhetik, ami valójában történt. Ezek a 
botcsinálta históriaszerzők, a megfizetett újságírók és azok, akik a hatalommal ellentétes 
véleményt fejtenek k i . Tanulságos egymás mellé tenni a szentgotthárdi csata osztrák, fran
cia, német, magyar, török korabeli értelmezéseit. A vita változatai közül csak a szélsőséges 
eljárást emlí tem: a háború történetében Zrínyi Miklós jelentőségét hangsúlyozó és győztes 
hadjáratát leíró Johann Heinrich Andtler 1665-ben valószínűleg Marseillesben megjelent 
röpiratát Bécsben nyilvánosan elégettet ték. 1 3 Montecuccoli egyetlen hatalmat abszolutizál, 
miközben más hatalmak, más érdekkörök elvárásában más oldalról világítják meg ugyan
azt az eseménysort , s a politika eszközévé lett történetírás a hadiesemények értelmezésében 
természetszerűleg eltérő álláspontokat alakít k i . Hasonló eljárással él általában a X V I I -
X V I I I . századi udvari történetírás az uralkodók, hadvezérek, államférfiak adorálásában. 
X I V . Lajos udvari történetíróit Henry Thomas Buckle kegyetlen kritikával illette. A hirtelen 
fellendülő emlékirat-irodalomban, a pamfletek és nyomtatott hírlevelek lapjain a kritika ontja 
az ellentétes dokumentumokat és a vitriolba mártott tollal írt véleményeket. I ly módon virág
zanak az ellentétes narrációk, nyilvánosan vitatják egymás leírásait, és nézeteket meghatározó 
erővel lép színre a megélt eseményeket történelemmé formáló teátrumon a közvélemény. 1 4 

Eközben folyik a gyötre lmes munka, hogy új utakat vágjanak a múlt megismerésé
hez. Mabi l lon és társai, meghaladva a humanis ták forrásvizsgálati eljárásait a független 
és a tudomány szuverenitását követelő szintre emelték a dokumentumok kritikáját. De ez 
csupán a j éghegy csúcsa volt. Távol áll tőlünk az akárcsak vázlatos historiográfiai esz
mefuttatás, csupán annak érzékeltetésére, hogy a történetírók évszázadok óta nem azok a 

12 Benedetto Croce: II pensiero Italiano nel seicento. Critica, XXIV (1926). 205-206. o. - Bene Sándor: 
„ 0 Császári Felségének kedve telik benne..." (Egy birodalmi história és társszerzői.) Filológiai Közlöny, 
X X X I X (1993). 49-56.; Vö: Theatrum politicum. Budapest, 1999. 312-314. o.; Galeazzo Gualdo Priorato: 
História di Leopoldo Cesare. Wien, I—III. к. 1670-1674. Vö. R. Várkonyi Ágnes: Török világ és magyar külpo
litika. Budapest, 1975. (Gyorsuló idő) és Vő: Magyarország keresztútjain. Budapest, 1978. 213. o. 

1 3 Bene, 1999. 279-289. о. 
1 4 G. EtényiNóra: Hadszíntérés nyivánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német új

ságokban. Budapest, 2003. 



naiv széplelkek, akiknek Hayden White vélte őke t , 1 5 magyarországi példák közül említek 
néhányat. Mindjárt a század első évt izedében Pázmány figyelmeztet, hogy a várnai csata 
nem azért veszett el, mert a „bűnös népet" megbüntet te az Isten, hanem mert a török erő-
sebb volt. Ugyancsak Pázmány ösztönözte Istvánffy Miklóst , hogy a humanis ták retori
kával, mesékkel áthatott történetei helyett írja meg a lefutott század igaz történetét. 
Nadányi János Florus Hungaricus c ímű, 1663-ban latinul és angolul megjelent Magyar
ország története t émánk összefüggésében két értékítéletével lehet különösen fontos. Az 
egyik, amit a történetírásról általában írt. Elítélte a hatalomnak hízelgő vagy a magyarok 
eredetéről meséket író szerzőket. Szerinte a legfőbb követe lmény, hogy a történetíró ne 
legyen részrehajló. A másik j e l l emző értékítélete, a háborúról kifejtett felfogása. Ebben a 
század k iemelkedő müvét , a háborúk és a csaták résztvevőinek viselkedési kultúráját a 
nemzetközi j o g szintjére emelő Hugo Grotius De jure belli ac pacis (1625) elveit követ
te, amely a vizsgálat fénykörébe vonta a katonákat, a sebesülteket, rokkantakat, foglyo
kat és a polgári lakosságot. A holland tudós még az erdőket is védené a tűzfegyverek 
pusztí tásától. Vagyis a múlt szélesebb és összetet tebb területét ragadta meg. 

Az udvari történetírás, az államtörténetek és egyháztörténetek különös hozadéka volt, 
hogy hatalmas anyaggyűjteményeivel akaratlanul is ösztönözte a dokumentumok megbe
csülését, és mintegy megteremtette önmaga ellenőrzését és kritikai alapját. A dokumen
tumgyűjteményekkel lett nyilvánvaló, hogy a múlt tanulmányozása nem tűri az országhatá
rokat, s a sérülékeny forrásanyag, ha az egyik országban el is vész, a másikban sok esetben 
fellelhető. így például a lengyel Stanislaw Górski (1497 7-1572) kanonok gyűjteménye, az 
Acta Tomiciana nélkül Mohács koráról is kevesebb információval rendelkeznénk. 
Mindennek különösen nagy jelentősége lett abban a korban, amikor a letűnt század hábo
rúi, a harmincéves háború és a törököt kiűző háborúk túlélői, különböző nemzetek fiai 
egymással versengve támogatták az írókat, hogy tömjénező müvekben lássák viszont ön
magukat, halhatatlan tetteikkel szembesüljenek sokszorosított metszeteken is: elesett kato
nák testén taposva fuldokolnak a löporfüstben herculesi pózokban, ágyúk, kardok, piszto
lyok és hadizászlók „harci csendéletté" rendezett keretében. A spanyol örökösödési háború 
és az északi háború után Európa megcsendesedvén, a nagy csaták narrációiban szemtanú
kat szólaltatnak meg, és ellenőrizhetetlen anekdoták kezdik meg hosszú életüket. Magyar
országon 1711 után Kolinovics Gábor, gróf Esterházy József országbíró titkára a Duna-
V á g - G a r a m térségében a falvak lakóit beszélteti végig a szabadságharc eseményeiről , s e 
korai oral history kritika nélkül épül majd be a történetírói művekbe. 

Voltaire rendkívül népszerű könyvében, az Histoire de Charles XII. lapjain (1731) a csa
taleírások még hagyományos elbeszélések, akár azt írja meg, hogy Narvánál miként győzött 
le az ifjú svéd király nyolcezer katonájával nyolcvanezer oroszt, vagy azt, amint a poltavai 
csatában mindent elvesztett, sebe elgennyedt, és török földre menekült. A forrásokban a 
nyelvi, képi, művészi megformálások bonyolult összefüggéseire és ellentmondásaira a X V I -
X V I I I . századi történeti dokumentumok, iratgyűjtemények, tananyagok, irodalmi müvek, 
naplók, példatárak, önéletírások, tézislapok, metszetek, festmények figyelmeztetnek.1 6 

„... a 19. századi történészek vajmi kevéssé különböztek azoktól a szépíróktól, akik a tudományág bevett 
megjelenítésekor az ellentéteikként szerepeltek." „A 19. század közepe óta a legtöbb történész egyfajta szán
dékos módszertani naivitást tettet. Ez a naivitás eredetileg jó célt szolgált..." White, 1997. 18., 26-27. о. 

16 Voltaire: X I I . Károly svéd király története nyolc könyvben. (Ford. Justus Pál.) Budapest, 1965. 40-46., 
121-153. o. Csupán néhány típusra hívhatom fel a figyelmet: Galavics Géza: Kössünk kardot a pogány ellen. 



A források tömege, az új korszak látókörének kitágulása, a tudományok fejlődése és a 
professzionális történetírás kialakulása a X I X . században együtt já r t a régi történetírás 
kritikáján kívül új forráskezelési eljárásokkal, a megismerés új módszereivel és a múlt 
ér telmezéséről kialakított új elvekkel. A napóleoni háborúk, majd a forradalmak és sza
badságharcok különösen felfokozták az érdeklődést a hadiesemények és az azokban részt 
vett emberek iránt. Ez az érdeklődés a professzionális tör ténet tudomány kialakulása és 
nagyobb történetszemléleti i rányzatok keretei között öltött formát. A felvilágosodásból 
tovább fejlődött szaktudományi igényesség, a francia romantika, a pozitivizmus néven 
ismert tá rsadalomtudományi szemlélet és a kisajátított romantika, majd a historizmus el
térően kezelte a forrásokat, és eltérően jelölte ki a csaták helyét is a történeti folyamatban. 

Az e szemléletek j egyében írók nagyon különböző ér te lmezésekre jutottak a lábjegy
zetekben idézett tengernyi forrásból, s a valamennyit átitató is különböző tartalmakkal 
telítődik. Leegyszerűsí tve: a romantika j egyében a háborúk a múlt büszkeségei , az el
vesztett csaták elesettjei felmagasztalt hősök, és mindig vannak bűnbakok. Ez a fajta 
hadtörténet szinte kisajátította a politikai történetet. Bizonyos, hogy a posztromantika 
végletekig vitte a csatatörténeteket, és a század végére a múlt harcterein emberfeletti hő
sök és ördögi árulók szobrai között bolyongtak a történetírók. Az általános történet lapja
it j obbá ra a hadiesemények töltötték k i , háttérbe szorítva a polit ikai történet diplomáciá
ban, in tézményekben, (béke)tárgyalásokban és elméleti munkákban kifejezésre ju tó 
eseményei t . A pozitivista szemlélet viszont úgy ér telmezte a történelmi folyamatot, hogy 
a fejlődés nem a csatatereken át, hanem a szántóföldek, a kereskedő utak s a tudomá
nyok, műszerek laboratóriumai között vezet, a változások, a fejlődés „csatáit" a felfede
zők, feltalálók és a diplomaták, meg az ügyes mesteremberek döntik el. John Stuart M i l l 
és Herbert Spencer hívei akárcsak egy kardról is tudni akarták származását , az acél mi 
nőségét, a gyártás eljárásait, a műhelyek tulajdonviszonyait, és hitték, hogy a természet
tudományokhoz hasonló objektív ismeretekhez jutnak a múltról . Miközben a romantiku
sok többnyire költői lá tomásokba foglalták a kardot, változatos képekkel írták le, hogyan 
villogott a csata fogatagában, és aki jó l forgatta, egyetlen suhintással levágta az el lenség 
fejét . 1 7 Kicsit kiélezetten fogalmazva: a romantikusok lételeme a harc és a háború, a po
zitivisták a háborúkkal egyenrangú szintre emel ték a béketárgyalásokat , és mellőzték a 
történelmet csinálónak vélt héroszokat . Ezzel szemben beemel ték a történeti anyagba a 
régészeti leleteket, az anyagi kultúra emlékeit , az adott kor müvel tséganyagát , a hadtu
domány elméleti műveivel együtt . Ez az éles harc a magyar tör ténelem értelmezéséről 
érvényre jutott a kiegyezés korának iskolai tankönyvei , képzőművészet i alkotásai s a tár
sadalom különböző rétegei történeti érdeklődését is szolgáló kiállítások, lá tványosságok 
széles t e rü le tén . 1 8 

Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 1986.; Borián Elréd: Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történet
írás tükrében. Pannonhalma, 2004. (Pannonhalmi füzetek, 50.); Kerny Terézia: Szent László és a magyar szen
tek tisztelete a jezsuitáknál (1550-1630). In: Szilágyi Csaba (szerk): A magyar jezsuiták küldetése a kezdetek
től napjainkig. Budapest, 2006. 424 skk. 

1 7 Hogy ez egyrészt milyen képtelenség, másrészt a törökök honnan vették ezt szokást, arra B. Szabó János 
hívta fel legutóbb a figyelmet: „A harc hevében [. . .] nem lehetett könnyű dolog levágni egy fejet [ . . .] a kísér
leti régészet és az orvostudomány megállapításai szerint..." B. Szabó János: A mohácsi csata. Budapest, 2006. 
175-176. o. 

Sinkó Katalin: „A História a mi erős várunk." Millenniumi kiállítás mint Gesamstkunstwerk. In: A histo
rizmus művészete Magyarországon. (Szerk. Zádor Anna.) Budapest, 1993. 134-135. o. 



Külön e lemzést é rdemelne , hogy a X I X . század második felében a magyar történelmi 
festészetben hogyan jelenik meg a katonai történet mellett vagy el lenében a c iv i l tör téne
lem, olyan müvek, mint „Bethlen Gábor tudósai közöt t" vagy „Zrínyi Ilona bírái előtt" s 
a „Rákóczi indu ló" különböző felfogású mester müve , közös talán annyi, hogy miként 
Madarász Viktor hiába nyerte el a párizsi Salon aranyérmét , itthon ugyanúgy nem értet
ték meg, mint Dósa Elek festményét vagy Hol ló Simon müvét , az évt izedeken át 1898-
1918 között több kíséret során kiküzdött korszerű Rákóczi-é lményt . 

Különösen fontos a források felhasználásában és a múlt épí tőköveinek tekintett té
nyeknek felfogásában kimutatható felfogásbeli különbség a romantikusok és a poziti
vizmusra je l l emző társadalomtörténeti felfogás hívei között. Az előbbiek inkább elszige
telt adatokkal dolgoztak, és nagyon nagy gondot fordítottak a külsőségekre, a 
pozit ivisták az adatok halmazából állították össze az ún. „tényeket". Igaz, hogy vulgáris 
művelői szorgalmasan rakták egymás mellé az adatokat, és a szemlélet vértezetében dol
gozók is sokszor e lmerül tek a részletekben, a je lenségek felszínén maradtak, de hozzájá
rultak, hogy a hadtörténet külön szak tudománnyá alakult, külön folyóiratokkal, miként 
Magyarországon is a kicsit megkéset ten indult Hadtörténelmi Közlemények nagyon sok 
pozitivista tudós írásának adott helyet. 1 9 

Messzire vezetne, ha összevetnénk a különböző történetszemlélet i i rányzatok viszo
nyát a forrásokhoz. M á r csak azért is, mert nagyrészt a források és tör ténetszemlélet köl
csönhatásán fordul meg az ér te lmezések minősége a múlt eseményeiről . Gyáni Gábor 
már 2003-ban megállapította: a mohácsi csata az ér te lmezés függvénye. 0 Ez önmagában 
aligha vitatható. A történetíró mindig értelmez. Ér te lmez, amikor a forrásokat kiválaszt
ja , minősít i , kritikával megvizsgálja, belehelyezi az adott történelmi kontextusba, és k i 
bontja a benne rejlő jelentést , tartalmat, üzenetet. A hangsúly az ér telmezés fogalmi 
meghatározásán van. Tekinthető úgy, mint a történelemről nyilatkozó merőben szubjek
tív, önhata lmúlag kiválasztott j e lenség alapján kialakított véleményalkotása , esetleg ér
zelmei vezérelte felfogásának kreációja. A történészek többsége azonban kora tudomá
nyos elvárásai alapján összegyűjt minden lehetséges forrást, s e l lenőrző szűrésekkel j u t 
el egyfajta ér te lmezéshez. Előfordult, hogy a történetíró a maga elvei szerint hozott létre 
korabelinek álcázott dokumentumot, majd ennek a hamisí tot t forrásnak bizonyító erőt tu
lajdonítva beépítette azt a históriai narrációjába, s hatásos, jól hangzó ér telmezéssel ma
nipulálta a múltja ismeretére vágyó tömegeket . Ezzel szemben más történetíró a hamisí
tott forrásokat elvetette, és a korfölötti szférákba emelt történelmi személyiségeket 
visszahelyezte a korabeli társadalmi, kulturális valóságba. A csaták eseményei t egyfelől 
a historizmus j egyében saját koruk elképzeléseit visszavetí tve ér telmezték. Másfelől a 
pozit ivisták mereven ragaszkodtak a hadiparancsok, létszámok, fegyverek, kémjelenté
sek összevetéséből leszűrhető ér te lmezéshez, és boldogan hittek a tör ténelem törvény
szerű menetében. M i v e l úgy vélték, hogy a te rmésze t tudományok egzaktságához hason
ló fel ismerésekre juthatnak, ez meghatározta a folyamatok átfogó megértésére törekvő 

Ez nem zárta ki , hogy Thaly Kálmán több csatatörténete és a Rákóczi-szabadságharc katonai történetét
nek közleményei a Hadörténelmi Közleményekben láttak napvilágot. 

Gyáni Gábor: A történetírás fogalmi alapjairól. Tény, magyarázat, elbeszélés. In: Bódy Zsombor - O. 
Kovács József (szerk): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, 
20003. 25. о. 



értelmezéseiket is . 2 1 Még i s az ér te lmezésnek ezek a változatai viszonylag egyszerűek. 
Legtöbbször azonban egy eseményről több egymásnak e l len tmondó forrás között kell a 
történetírónak eligazodnia. Az ónodi országgyűlésen 1707. jún ius 6-án Turóc vármegye 
két követére rátámadtak, az egyiket ott helyben megöl ték, a másikat halálosan megsebe
sítették, s ezt a nagy nyi lvánosság előtt lezajlott eseményt a ma ismert hat napló vagy 
naplószerű feljegyzés, egykorú emlékezés kü lönbözőképpen írja le. Ugyancsak nehéz a 
történetíró helyzete, ha a múlt folyamataiban szemlélt je lenségek e l lentmondásai t kell 
megértenie , vagy akár háború, hadjárat mozzanatairól eltérően tájékoztató dokumentu
mok tartalmát próbálja mérlegelni . E l len tmondásos je lenségek esetében csakis az értel
mezés adhat feloldást vagy magyaráza to t . 2 2 Erre azonban a X I X . századi tör ténet tudo
mány eszköztára elégtelennek bizonyult. 

Az ér te lmezés nehézségeit , új lehetőségeit és felelősségét teljes tudatossággal a X X . 
századi gondolkodók mérték fel. Mindez együtt jár t a régi történetírás heves kritikájával. 

White úgy látja, hogy „a modern irodalom je lentős része megkísérl i felszabadítani a 
nyugati embert a történeti tudat zsarnoksága a ló l " , 2 3 és a X X . századi irodalom tekinté
lyes alkotóit vonultatja fel a történetírók bírálatára. Rövid át tekintésünkben mi is írót és 
költőt idézünk. Annál is inkább, mert Tolsztoj főleg a borogyinói csatáról írva fejtette k i 
történetszemléleti megjegyzései t a Háború és béke lapjain. A regény leszűrt esszenciája 
a háború filozófiája. Cse lekményét megszakít ják a kor történetszemlélet i kérdéseiről el
mélkedő fejezetek. Ezek azért is érdekesek mert már a X X . századi tör ténet tudomány 
későbbi gondjait előlegezték. Tekintet nélkül arra, hogy a romantika, a historizmus vagy 
a pozitivista irányzatok j egyében írtak, Tolsztoj hevesen bírálta a francia és az orosz tör
ténészeket. Jól ismerte a pozitivista Henry Thomas Buckle-t, és elutasította a napóleoni 
háborúkban a küzdő felek öntömjénezö elbeszéléseit , hangsúlyozva, hogy azok utólagos 
cs iná lmányok. „A történelmi eseményekben az úgynevezet t nagy emberek csupán cím
kék, csupán nevet adnak az eseményeknek ; ezeknek, akárcsak a c ímkéknek , épp a leg
kevesebb közük van magukhoz az eseményekhez . " Olyan kérdésekkel foglalkozik 
Tolsztoj, hogy miért és miként robban k i a háború, hogyan élik át a csatát a hadvezérek, 
a szárnysegédek, s akik nem tudják, mi történik és akik félnek. Hogyan éli át a tüzér, aki
nek elfogyott a muníciója, a sebesült a véres holtak között s a rongyos sátor alatt amputá
ló orvos. M i a viszony a hadvezéri célok és a valóság között. A nyolc órán át tartó boro
gyinói csata eseményei t minduntalan megszakí tva, Tolsztoj elutasította a hivatásos 
történetírók véleményeit , bebizonyítva, hogy elbeszéléseik a bekövetkezet t e semények 
utáni konstrukciók, i ly módon halmozott tévedések, mert a már megtörtént tényekhez 
konvencionál is nézeteikből szerkesztettek virtuális valóságot és áradoztak a két hadvezér 
előrelátásáról és zsenia l i tásáról . 2 4 Miközben ami bekövetkezet t , az hogy Napóleon bevo
nult a lakosaitól elhagyott Moszkvába és a város leégett, Kutuzov és Napóleon akaratától 

Jellemző példája ennek Thaly Kálmán Esztergom megvételéről című balladájában az 1706. évi ostrom 
színpadi jelenetet idéző romantikus leírásának összevetése egy korabeli, Esztergom ostromával foglalkozó latin 
verssel továbbá az eredeti katonai forrásokkal és ostromtechnikával: Perjés Géza: Új adatok és szempontok az 
álkuruc balladák vitájához. Irodalomtörténeti Közlemények, 1957. 313-324. o. 
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egyaránt független esemény volt. Értelmetlenségével példázza Babits Mihály a múltból a 
holnapokba csak romokat á tmentő jelen absztrahált é lményét : „ . . . így győztünk mi, 
szomjas, gyűrt Napó leonok [ . . . ] szívünk reszket, mintha minden alkonyatban / egy hasz
talan meghódítot t Moszkva é g n e . " 2 5 

E futólagos áttekintés is j e lz i , hogy a posztmodern alapelve, amely szerint a történe
lem a múlt ér te lmezése, a történetírás és más tá rsada lomtudományok körében régóta is
mert probléma, és súlyos kérdéseket vetett fel. De a kérdés mégsem ilyen egyszerű. 

A forráskritika 

A forráskritika kínálkozott leginkább célravezetőnek a tudományukra adó történészek 
számára, hogy új utat találjanak a múlt valóságához a X X . század relativizmusa és váltó
lázas viszonyai között, amikor máról holnapra hitelüket vesztik a régi történetírói isko
lák, és szemük előtt alakul át gyökeresen a háború. Sokkal bonyolultabb lett a múlt. 

Olvasva Tolsztoj fejegetését, az a benyomásunk, hogy az már előlegezett válasz a v i 
taindító e lőadás címére is: Elbeszélhető-e egy csata hiteles története? A válasz úgy szól, 
hogy nem. Nem, mert előre nem látható módon változtak a csapattestek, a csoportok 
helyzetei, a hadiparancsokat nem hajtották végre, mert nem lehetett, mire egy kialakult 
pozíció alapján a parancsnok kiadta a rendelkezést , az a pozíció már nem létezett. Nem 
írható le a csata, mert természetéből következik, hogy nincs hiteles, mér tékadó szemta
nú. Mert senki nem láthatja át az egészet, mert pillanatról pillanatra minden változik, 
mert az ágyúk füstje mindent eltakar, és kiszámíthatat lan, kit ér a golyó. És főleg, mert 
Tolsztoj akarva akaratlanul a múlt addig feltáratlan rétegeit bolygatta meg. Hogyan mű
ködik a félelem? Miért tör k i és miért nem tör ki a pánik? Me ly ik valós és melyik téves a 
sűrűn röpködő hírek közül, és melyik hogyan hat? Nem tudhatták, milyen az ágyúgolyók 
szaggatta terep, és hol a határa a katonák fizikai és pszichikai teherbírásának. Hogyan 
hat az emberek tel jesí tőképességére az időjárás? 1812-ben a nyár viharos, a csata előesté
jén orkán tombolt, j égeső esett. Hiteles történet azért nem beszélhető el, mert nincs hite
les történet. Még a csaták vén rókájának tekinthető Napóleon sem tudta, valójában mi 
történik. El lentétben az utólagos történészi ér te lmezésekkel , Tolsztoj szerint a borogyi
nói csata kaotikus és kusza öntörvényű mozgások halmaza. S a legfontosabb, amire a 
csatát vizsgálva rálátást nyújt: a tudat világa. A háborút viselő lakósok, a hadjáratokban, 
a harcmezőkön az emberek érzésvilága, látásmódja, emlékezete , döntési kultúrája. M i t 
jelent a személyiség számára, amikor a francia művel tségű orosz arisztokrácia találkozik 
a franciákkal, mint el lenséggel . A franciák pedig elérve a célt, Moszkvát , nem gyújto
gatnak, mégis rajtuk múlt, hogy a város leégett, mert el távozott belőle a gazda. Olyan 
mélyreható kérésekről van szó pusztán a borgyinói csata kapcsán, amelyeket igazságta
lanság lenne számon kérni az amerikai tör ténelem mental i tásában gyökerező posztmo
dern elmélettől . 

2 5 Olyan az életünk... Babits Mihály Összes versei. A Versenyt az esztendőkkel! 1928-1933 ciklusból, 
315. o. A verset Babits kurziválta, ami azt jelentette, hogy számára különösen fontos. Babits Tolsztoj nagy tisz
telője volt. Kelevéz Ágnes szives közlése. 



A X X . század folyamán kísérletek sokasága figyelhető meg, hogy a múlt ér te lmezését 
minél közelebb vigyék a valósághoz, vagy ráhangolják a vélt vagy a részleteiben ismert 
valóságra, az egészében megismerhetetlen, eltűnt valóságból minél többet tudjanak meg
ragadni. 

Carr ezt úgy fogalmazta meg, hogy a boldog ártatlanság kora valamikor a X I X . szá
zad fordulóján lejárt. Gadamer például már Droysen 1882. évi kijelentését idézi arról, 
hogy a történész nem kísérletezhet, mint a természet tudós, neki nincs más eszköze , mint 
a kutatás: „mi csak kutatni, csakis kutatni tudunk." 2 6 A kutatás fogalmát Gadamer isme
retlenbe hatolásként magyarázza , és Dilthey korai müveiben is a múlt mélyebb megraga
dásának, a tudatvilág megér tésének új módszerei feltűnését vizsgálja. 

Rendkívül érdekes, hogy a hadtörténetírásról mintha teljesen megfeledkezett volna a 
Magyarországon a nemzeti színek köntösében megjelenő szel lemtörténet p rogramadó 
kötete. A magyar történetírás új útjai a hadtörténetnek nem szentel külön fejezetet a tár
sada lomtudományok szakágazatai között, és Szekfű Gyula Politikai történetírás c ímű fe
jeze tében egy félmondatnál több nem ju t hadieseményre . A vi lágháborút lezáró békekö
tések után a múlt egészen más területeire irányult a figyelem. Érdemben egyetlen 
csatáról esik szó a szel lemtörténet elméletét tárgyaló tanulmányban. H ó m a n Bálint Л tör
ténelem útja c ímmel kifejtve, hogy mikor van szükség a je lenségek új ér te lmezésére , 
bemuta tó példának a mohácsi csatát választotta. Uj források, új módszerek, új szempon
tok, új szemlélet , bei l lesztése az egyetemes fejlődésbe egészen új megvi lágí tásba he
lyezheti a csatát, de nem változtat az alapvető tényeken, hogy megtörtént , a magyar had
erő megsemmisül t , és meghalt a király. Értékelését a történetírói szubjektum, egyéni be
leélő képessége s a szellemi tényezők integráló jellege határozza meg. 7 

Babits bírálata a Nyugatban jelent meg. Szinte a posztmodernhez hasonló retorikával 
bírálta a régi történetírást: „A régiek »oknyomozo törtenete« naiv regény és fikció volt. 
K i hitt már a sine ira et studio t á rgyi lagosságában?" A pozit ivisták törvényeket kereső 
hi tében? „A tudomány fulladozott a tények céltalan halmozásában, mint az Anatole 
France tudósa a cédulái alatt." Megállapí tot ta , hogy a szellemtörténeti módszer első je
lentkezésében nagy öröm volt és üdvös reakció ." Programjában viszont az egyéni és 
szubjektív természetű intuíciót már kevéssé látja összeegyezte thetőnek a tudománnyal . 
Hasonló módon a beleélés, az átélés és az interpretáció módszerében is veszélyeket lát. 
„Szubjektív és egyéni : nem sok ez? Szubjektív és egyéni nagyon közel vannak az önké
nyeshez; s a tudomány csak mégsem lehet önkényes? Nem vettek a tanár urak túlságosan 
komolyan bennünket könnyen és feleletlenül beszélő í r ó k a t ? " 2 8 

Hayden White magyarul kicsit megkésve ismert müvében a szövegek kezelése miatt 
hasonlí totta a történészeket a köl tőkhöz: „éppoly szabadok szövegeik készítésénél , mint 
a költök vagy más szépírók." 2 9 Általánosí tó ér te lemben a vád igazságtalan, mert éppen a 
szel lemtörténet térhódításának idején bontakozott k i a források felhasználásának új k r i t i 
kai irányzata. Magyarországon ezt a két vi lágháború között a had tudomány, hadtörténet 

2 6 E. H. Carr: M i a történelem? (Ford. Bérezés Tibor.) Budapest, 1993. 19. o.; Hans-Georg Gadamer: 
Igazság és módszer. Második,jav. kiadás. (Ford. Bonyhai Gábor.) Budapest, 2003. 249. o. 

Hóman Bálint: A történelem útja. In: A magyar történetírás új útjai. Budapest, 1931. 47. o. 
2 8 Babits Mihály: Szellemtörténet. (Nyugat. 1931.) In: Uő: Esszék, tanulmánok. 2. k. Budapest, 1978. 310. o. 
2 9 White. 1997. 8. о. 



terén Marko Árpád (1885-1966) művel te magas fokon . 3 0 Katonai képzet tsége magas 
szintű humán műveltséggel párosult , és a Rákóczi -szabadságharc tör ténetének kutatói 
sorában az elsők közé tartozott, akik a bécsi levéltárak anyagát szabadon felhasználhatta. 
Csataleírásainak időtálló jellege különleges hadtörténeti és történettudományi felkészültsé
gében rejlik. A Wiener Neustadt-i Katonai Akadémián hadtörténetírást Felix von Helle-től 
tanult, és felnőtt fejjel mint benevolus auditor a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
Szentpétery Imre, Szekfü Gyula, Domanovszky Endre és mások óráit látogatta. 3 1 

A modern forráskrit ikához gyökeres fordulat, több szigorú forráskezelési eljárás ve
zetett. Magyarországon több nehézséget kellett áthidalni. Közép-Európa keleti felében a 
régi és ifjú nemzetek szent doluszából tévhitek, mítoszok, hiedelmek torlódtak egymás 
ra. Mive l Mohács óta az írásos dokumentumok is a háborúk áldozatai , az iratokat rejte
getik, elássák, szétszórják, felgyújtják, szétlövik, menekí t ik bőrzsákokban, hordókban, 
ponyvás szekereken vagy vagon aljára forrasztott bádogdobozban , s előfordul, hogy fon
tos dokumentumok csak távoli országok gyűj teményeiben maradtak meg, esetleg tenge
ren túlra vetődtek, a kutatóknak súlyos nehézségekkel kell megküzdeniük. A levéltárak 
nálunk csak a X I X . században és meglehetősen óvatosan nyitották meg rozsdás ajtaikat, 
és azóta is sokszor bezárultak a bizalmatlanságok, kirekesztések, félelmek miatt. 

Le kellett számolni a tények fetisizálásával. A tények nem pulton heverő halak, in 
kább olyanok, mint a végtelen óceánban úszkáló halak, és attól függ, hogy mi akad a tör
ténész horgára, hogy hol halászik és milyen felszereléssel, mert a történész olyan tények
re talál, amilyeneket keres - írja Carr, és A történész és a tények hosszú fejtegetésének 
végén leszögezi: „a kutatás a tények nélkül gyökértelen és m e d d ő " , de „a történész és a 
történeti tények kölcsönösen feltételezik egymást" . A történész tényekhez való viszo
nyában „sem engedelmes rabszolga, sem teljhatalmú gazda" nem lehet. 3" Kidolgozták a 
ha tékonyabb kapcsolatokat a tör ténet tudomány és olyan különböző tudományágak kö
zött, mint a művészet történet , néprajz, statisztika, pszichológia, régészet, orvostörténet , 
i rodalomtörténet és így tovább. Felelevenítették a pozitivisták összehasonl í tó , rekonst
rukciós, analitikus módszerei t , és kibővítették a képalkotások absztrakcióit felbontó, a 
szövegek látens tartalmát feltáró módszerekkel . A koraújkor igényesebb kutatója ma már 
nem ju t messzire a sz imbólumok, a toposzok használatának ismerete vagy az ikonológia, 
hermeneutika nélkül. Kialakították a jelen és a múlt kapcsolatának új megközelí tését , a 
történelmi idő-fogalmak kategóriáit , az ér tékrendek változási mechan izmusának feltárási 
lehetőségeit . Ezek lassan törtek utat. Fékezte érvényesülésüket , hogy a hatalom és a kü
lönböző tekintélyek korán felismerték: ezek a modern törekvések a történetíró önállósá
gát, tudományos függetlenségét, felelősségét segítették elő. Régen beidegződöt t hiedel
meket döntöttek meg. Je l lemző, hogy a hamisított kuruc balladák kritikájával fél ország 

Marka Árpád: I I . Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. (S. a. r. Mészáros Kálmán.) Budapest, 
2003. - Az életrajzi összefoglaló megállapítása „A gyökeres változásokat hozó új rendszerben Markó Árpád 
szinte teljesen magára maradt..." (Mészáros Kálmán: Bevezetés. 7. o.) kiegészítést kíván: Az MTA Történet
tudományi Intézet több munkatársa. Benda Kálmán, Jászay Gabriella és mások, akikkel szoros baráti kapcso
latban volt, segítette munkáját és az Intézet is, a lehetőség szerint, minden támogatást megadott, s ő maga is 
önzetlenül segítette a fiatal kutatókat, s nagyon jó munkatársi viszonyba került velük, 
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szállt szembe, jóh iszemű, de felkészületlen tör ténelemkedvelök gyűjtöttek adatokat a 
szép versek védelmében, és a vita, amely közvetlenül az első vi lágháború előtt robbant 
k i , túlélte a második vi lágháborút és még az 1950-es években is elevenen élt. 

Jobban ismerjük a X X . század szörnyű közegét, mint hogy részleteznem kellene. Sok 
szó esett már a kirekesztések, személyi kultuszok, tömeghisztér iák, ideológiák, tudomá
nyon kívüli tekintélyek és a sajtó hatalmáról , amely 1914 nyarán A száműzött Rákóczi v i 
tában szinte ledöntötte a tudományt . 

Marc Bloch éppen a történetírás tudományos alapjait k ikezdő támadások és a leegy
szerűsítő sémák el lenében szögezte le, hogy tisztázni kell , mi várható a tör ténet tudo
mánytól , s hogyan van létjogosultsága, mint tudománynak. Ennek kapcsán dolgozta k i a 
források kezelésének magas igényű követelményei t . Alapvető megállapítása: „A történe
lem nemcsak olyan tudomány, amely mozgásban van, előre. Hanem olyan is, amely még 
gyermekkorá t éli. [ . . . ] a tör ténelem igen régi az elbeszélés embrionál is formájában, 
hosszú időn át fikciókkal borítva, még hosszabb időn át a legközvet lenebbül megragad
ható eseményekre korlátozottan. De mint e lemző vállalkozás annál ifjabb. Most igyek
szik végre a felületi tények alá hatolni, a legendák és a retorika csábításai után elvetni a 
tudóskodó rutin és a józan észnek álcázott empirizmus ma különösen veszélyes kábító

id. „33 
szeret. 

Ezek után Bloch sokoldalúan foglalkozik a felületi tények kritikájával. Mula t ságos és 
jól ismert eljárások bemutatásával elveti azok álláspontját, akik úgy gondolkoznak „hogy 
a tények, ha hozzánk közelebbiek, éppen emiatt semmiféle igazán elfogulatlan vizsgálat 
tárgyai nem lehetnek, pusztán meg szeretnék óvni a szűz Kliót a túl forró ér intésektől ." 
Külön fejezetet szentel a forráskritikai módszerek, a kri t ikai logika és a bonyolult eljárá
sok követe lményeinek. Oldalakon át vizsgálja a tévedések változatait. Kifej t i , hogy a té
vedések sem hiábavalók, mert megtanítottak, hogy mélyebben e lemezzünk, jobban kö
rülhatároljuk a problémákat és „kevésbé olcsón gondolkozzunk". 3 4 Adott néhány ötletet, 
hogy pontosabban behatároljuk és jobban megértsük például a mohácsi csata legfonto
sabb forrásának tekintett munkát , a túlélő Brodarics István művét . 

A korszerű történetírás alapvető követe lménye, hogy a korabeli szövegeket lehetőleg 
„vegyt isztán" használjuk. Minden tudományos véleményalkotásban az alfa és az omega, 
hogy tisztában legyünk a felhasználandó dokumentum műfajával, a lehetőség szerint is
merjük a szöveg provenienciáját , létrejöttének idejét, körülményei t , kifejezési formáit, s 
megtiszt í tsuk az évszázados tévedések és hanyagságok rárakódott rétegeitől. Ez a munka 
a történetírás elsődleges követe lménye, nem más mint mesterség, s csak ezután beszélhe
tünk a történetírás további követelményeiről : a tudományról és arról a kívánalomról , 
amely a mű megformálásában, arányaiban, szerkezetében, gondolati vonalvezetésének 
meggyőző erejében és nem utolsó sorban nyelvezetében jutva kifejezésre, már a művé
szet kategóriájába tartozik. Hayden White a két utóbbit tulajdonítja a történetírásnak, 

3 Marc Bloch: Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Paris, 1961. Cahiers des Annales 3. IX. 10-
15. Vö. Uő: A történelem védelmében. Válogatott müvek. (Vál., az előszót és a jegyzeteket írta: Kosáry Do
mokos. Ford. Kosáry Domokos, Makkai László, Pataki Pál.) Budapest, 1974. 52-53. o. és Uő: A történész 
mestersége. Történetelméleti írások. (Ford. Babarczy Eszter, Kosáry Domokos, Pataki Pál. Utószó: Benda 
Gyula.) Budapest, 1996. 17. o. 

3 4 Bloch, 1974. 53-55.; Bloch, 1996. 18., 61-97. о. 



Szekfű Gyula az első feltétellel foglalkozott sokat, mert éppen ennek a h iányában látta a 
közönség történeti érzékenységét megrontó tragikus következményeket . Ha a híd építője 
nem ismeri a statikát, a híd látványosan összeomlik, ha a történelemről szakmai felké
szültség nélkül nyilatkozik a jószándékú szerző, akkor is bekövetkezik az összeomlás , 
csak kevésbé látványosan, s amikor már nyi lvánvaló lesz, hogy a társadalom soha nem 
létezett tör ténelmet hurcol magával , és öncsalások áldozata lett, annak helyrehozása 
rendkívül nehéz. 

Tehát tudnunk kell , mielőtt egy szöveg tartalmáról bármit is mondunk, k i , mikor, m i 
lyen céllal és kiknek írta a szöveget. Mi lyen műveltségi szinten, milyen eszközöket , eljá
rásokat, fogalmakat, toposzokat használt , hogy szándékát érvényesí tse . Mi lyen fogások
kal operál , hogy olvasóit, hallgatóit, bíráit, társait tájékoztassa, meggyőzze , mozgósí tsa , 
esetleg félrevezesse. 

Brodarics De conflictu Hungarorum cum Sulymano Turcorum imperatore ad Mohach 
história verissima c ímű munkáját ( továbbiakban História verissima) Gyáni Gábor a 
többször u tánnyomásban kiadott 1903. évi Szentpétery Imre fordításban használta, 
amely a krit ikai kiadást készítő Kulcsár Péter szerint hiányos latin szöveg alapján ké
szül t . 3 5 Ez még nem különösebb tévedés forrása. Az sem, hogy az író személyiségével , 
képzet tségével , hivatalával nem foglalkozik. Komoly problémát okoz azonban, hogy a 
História verissima műfaját „króniká"-nak, „emlékező króniká"-nak definiálja, amely b i 
zonyos pontokon „eltolódik a történetírói beszéd irányába". Krónikája „valójában a 
Mohács körüli e semények fictiós elbeszélése". „Irodalmi köntösben megírt e lbeszélés ." 
Majd Brodaricsot korabeli szemtanúnak és „krónikás"-nak mondja. 3 6 A huszadik század 
kiváló szakértőjének X V I . századi műről vélt h iányos vagy téves információja hibául 
aligha róható fel. Igaz meríthetett volna mélyebben a szakirodalomból . Annál inkább i l 
leti e l ismerés , hogy így is ráérzett a szöveg problémáira . 

Brodarics műve történeti feldolgozásával a magyar tudományt nem kis adósság terhe
l i . Műfajáról különböző vé lemények élnek. Bartoniek Emma történetírói munkának m i 
nősíti, Kardos Tibor polemikus műnek. Klaniczay szerint: „történeti emlékirat" , „szigorú 
történetírás, de egyúttal személyes emlékezés" . Kulcsár Péter a humanista történetírás 
kiváló ismerője, nagyléptékű át tekintésében hangsúlyozza, hogy Brodarics nagyobb iro
dalmi alkotást nem hagyott maga után, de „a levélírás mestere volt. Az a levele, melyben 
I . Zsigmond lengyel királynak a mohácsi eseményekről számol be, a magyar történetírás 
nagyjai közé emeli őt, és iskolát teremtett." Szakály Ferenc „beszámoló"-nak nevezi 
Brodarics müvét, Perjés Géza: „közlés"-nek, „leírás"-nak, „króniká"-nak, „irodalmi mü"-
nek. Kubinyi András „a csata egyik legfontosabb forrásá"-nak mondja, amit a szemtanú 
kancellár í r t . 3 7 Abban minden szerző véleménye megegyezik, hogy Brodarics müve 
rendkívül fontos forrás, s ha műfaját különbözően határozzák is meg, egyér te lműen írói 

Brodarics István: Igaz történet a magyarok és Szulejmán török császár mohácsi ütközetéről. In: Humanista 
történetírók. (A válogatás, szöveggondozás, és a jegyzetek Kulcsár Péter munkája.) Budapest, 1977. 1087. o. 
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alkotásnak tekintik, és t isztában vannak a szöveg hi telességének kérdéseivel . Azzal, 
hogy miként a korabeli humanista írások általában, van amiben jó l tájékoztató tanúság
tevő, és van, amiben nem megbízható . Máshová teszi a hangsúlyokat , mint ahogyan az 
utókor elvárná. 

Közelebb jutunk a mü igazságtar ta lmához és megértéséhez, ha pontosabban is megkí 
séreljük körülhatárolni keletkezési idejét és célját. Brodarics nem „egy évvel az esemé
nyek után" és nem általában vágott neki emlékei megírásának, ahogy Gyáni vé l i . 3 8 A 
História verissima 1527. április 18-án már elhagyta Krakkóban a Vietoris nyomdát . 
Számításba véve az akkori közlekedést , a távolságokat és a nyomdai munkák idejét, a 
kéziratnak márciusra, a csata után kevesebb mint fél évre, készen kellett lennie. 3 9 Ismere
tes, hogy Brodarics nem ekkor foglalta össze először a csata történetét, egy héttel a csata 
után, szeptember 6-án, miután a csatatérről menekülve a megkéset ten érkező csehek el
fogták, majd kiszabadult, és pusztán cs izmában és köpenyben Pozsonyba megérkezet t , 
néhány zaklatott mondatban papírra vetette az eseményeket a lengyel alkancellár és a 
przemysli püspök számára. A História verissimát, nem önszántából , hanem I . Zsigmond 
lengyel király megbízásából í r t a . 4 0 Úgy tűnik, nem akármilyen alkalomra, a mohács i csa
tavesztést követő legfontosabb nemzetközi diplomáciai eseményre , az Olmützben meg
tartott hármas találkozóra kellett a műnek megjelennie. 

Az olmützi tanácskozáson a két választott magyar király békés megegyezésé t j avas ló 
Zsigmond lengyel király kancellárja, Krzysztof Szydlowiecki mediációjával V . Károly 
császár, Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd megbízottai vettek részt. Azzal a céllal, 
hogy a két magyar király között megegyezés t hozzanak létre, elkerüljék a polgárháborút 
és ösztönözzék Európa erőinek összefogását a török ellen. 4 1 Hosszas előkészí tés után a 
megegyezési tárgyalás feltételeit 1527. április 14-én írták alá, és Szapolyai április 17-én 
kelt nyilatkozatával fogadta el. A találkozón az ugyancsak meghívot t Erazmus szemé
lyesen nem jelenhetett meg, a Querela Pacis c ímű röpiratot küldte el. 4 2 Brodarics, a dip
lomata és kancellár műve tehát minden bizonnyal az olmützi diplomáciai konferencia al
kalmával a nyi lvánosságnak szólt. Az Előszó az olvasóhoz a poli t ikai , döntést hozó 
közönséget szólítja meg. Ma úgy is mondhatnánk: a mü piacra készült. T ö b b feladatnak 
kellett megfelelnie. 

Azért ír - közli Brodarics - mert az eseményeket „másképp mesélik, mint megtörtén
tek", a „mieinket vádolják", gúnyolják, „még meg is kövezte tünk". Azt állítják, hogy el-

3R Gyáni, 2006. 128. o. 
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árulták a királyt, sőt egy híres történetíró „nemzetünk ellen annyi rágalmat összehord, 
hogy én szégyel lem magam - írja Brodarics - , amiért ő ennyire ostobán számára isme
retlen dolgot merészkedet t nyi lvánosság elé t á rn i . " 4 3 Csakhogy a „híres történetírót" nem 
nevezi meg. Nem más volt az, mint Cuspinianus (Spieshaymer Johannes 1473-1529) M i k 
sa császár kiváló diplomatája, aki Budán is többször járt. Cuspinianus a csata után ugyanis 
röplapot adott k i , amelyben Czettrich Ulrich,. I . Lajos király kamarása közlése alapján írta 
le a csata rövid történetét, és megvádolta a magyarokat, hogy királyukat e lhagyták . 4 4 

Az olmützi tanácskozás alkalma indokolta, és Brodarics diplomáciai alkatából is kö
vetkezhetett, hogy nem nyíltan szállt vitába Cuspinianusszal, sőt rendkívül visszafogot
tan közölte a maga helyreigazító vé l eményé t . 4 5 Megegyezés t kellett szolgálnia, s ennek 
értette a módját. Brodarics kancellár a páduai egyetemen végzett, több külföldi humanis
tával is kapcsolatot tartott, Erazmusszal levelezett, és diplomáciai küldetésekben régen 
otthonosan mozgott Krakkó, Bécs , Párizs, Róma hatalmi köreiben. Az alkalomra utal az 
Előszó az olvasóhoz soraiban is: a polgárháborúk és testvérharcok miatt érte az országot 
annyi veszteség. 

Ér thető Szakály és Perjés, valamint Gyáni hiányérzete, hogy a mohácsi csata, ha nem 
is egyetlen, de legfontosabb szemtanúja, aki azt vallja, hogy „leírtuk a dolgokat valóság 
szerint, ahogy történni láttuk", sőt más résztvevők tanúságtételét is felhasználta, végül is 
az összecsapás ismertetését képtelenül rövidre fogta. A nem nagyon terjedelmes, Kulcsár 
Péter kiadásában mintegy 38 oldalas mü mindössze három oldalt szentelt a csata leírásá
nak, s ebből is egy oldalt elvett Lajos király e l tűnésének tag la lása , 4 6 miközben részlete
sen ismerteti például a Magyarország különböző helyein föllelhető római romokat. 4 7 

Igaz, hogy humanista szokás, de miért éppen az országot vészhelyzetbe taszított háború 
„rövid" leírását kell megterhelni a hajózható folyók, az átkelők aprólékos felsorolásával, 
és azzal, hogy hány mérföld hosszú a Balaton? Miért ebben az írásban kell ecsetelni az 
arany-, ezüst- és rézbányák gazdagságát , azt, hogy Erdély bővelkedik kősóban és kitűnő 
lovakban? K i t érdekelhet a török támadás árnyékában, hogy a Duna és a Tisza köze 
„marhatar tásra elsőrendűen alkalmas"? A Szerémség „boldog és termékeny tá j , " bora a 
„legdicséretesebb", az éghajlat „hihetetlenül kellemes", s bővelkedik mindenben, amire 
az ember i ségnek szüksége van. Mindennek azonban a római romok részletes ecsetelésé
vel együt t megvan a funkciója. 

A História verissima arról is szól, hogy a csatát vesztett és további oszmán támadás
nak kitett Magyarország Európa része. A Duna Európa legnagyobb folyója, az ország 
természeti kincseiben „legyen szabad igazán szólnunk - Európa összes tar tománya fölött 
bővelkedik ." A székelyek, a „vad és harcias nemzet" társadalmi statusa „sem nemes sem 
paraszt, [ . . . ] a svájciakhoz hasonlóan valamennyien egyenlő jogokat é lveznek." Őrültség 
hagyni, hogy „Európának azt a darabját" véres polgárháború borítsa el, vagy az oszmá
nok hajtsák hatalmukba. Érdemes érte harcba szállni Európa hatalmainak. 

4- Brodarics, 1977. 289-290., 324. o. 
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Brodarics tudta, hogy Magyarország természeti adottságai az adott korban különösen 
értékesnek számítottak. Figyelemre méltó, hogy miközben az ország a két király alatt 
már keleti és nyugati királyságra tört, és a déli része az Oszmán Birodalom hatalmi szfé
rájába tartozott, tehát már meg volt osztva, Brodarics mégis egységesnek írta le, ezzel is 
az olmützi tanácskozás tervezett célját szolgálva. Önmagá t úgy minősítette, mint e lőkelő 
kormányzat i személyiséget , akit külföldön jól ismernek. Elmondta, hogy kancellár, a k i 
rályi pecsét őre, méltányolja a pápa és a római főpapság is. Hangsúlyozta , hogy nemzet
közileg hiteles személyiség. 

A szöveg második szintje a török támadás kivédésének előkészületeiről szól. Több
ször ismétli: „levél megy", „levél megy a szokottnál szigorúbban írva", „levél sürget i" , 
„levelek mennek mindenfelé" . Gyorsfutárok vitték a leveleket az európai ura lkodóknak, 
a pápának, V . Károly császárnak. A pápa oklevele szerint megkapták az engedélyt , hogy 
az üres kincstár feltöltésére hozzányúljanak az egyházi vagyon egy részéhez, és beszed
hették az egyházi ezüst felét. Csakis a kancelláriai gyakorlatban élő lehet i ly módon és 
ennyire jó l tájékozott. Nem más, mint gyakorlott diplomata jelezheti ennyire tapintato
san, hogy mi is követ tünk el hibát, mulasztásokat , de t i , közelebbi és távolabbi szomszé
dok, ugyancsak felelősek vagytok, hiszen je leztük nektek a veszélyt, kértük hogy segít
setek. Je l lemző, ahogy Zsigmond lengyel királyt felmenti: békét kötött az oszmánokkal , 
hogy majd, ha esetleg bekövetkezik a baj, segíthessen. Tudósí t a hírekről, és az eposzok 
seregszemléjére emlékeztet , ahogy a csapatok gyülekezését leírja. 

Mohács szakértői egyetér tően hangsúlyozzák, hogy Brodarics müvén belül a szűkre 
fogott csataleírás a személyes é lmény erejével áthatott irodalmi alkotás. Ennek el lenére 
vagy ezzel együtt nagyon is érződik a szerző alkalomra szabott szándéka. A csata főhőse 
a király, az ő szavait közli szó szerint, kiemeli je lenlé tének hatását a harcosokra, gon
doskodásukat védelméről és a páratlan pillanatot, a sisakfeladás és arca elsápadását 
megörökí tve a kereszténységért életét kockáztató személyiség karizmatikus jegyeit erősí
t i meg. Majd a támadás és meghátrálás mozgalmas eseményei leírását megállítja: „ebben 
a pillanatban a király nem látszott a mi sorunkban S hogy ezután mi történt vele, ar
ról különböző véleményeket közöl, amelyeket, mint hangsúlyozza, sem megerősí teni , 
sem megcáfolni nem tud. A király személyiségének és védelmének hangsúlyozásán kí
vül külön gondot fordít rá, hogy tudassa, mindent megtettek, nehogy bekerí tsék ő k e t . 4 8 

Korai lenne Brodarics nagyszabású müvét további beható e lemzés és részleteinek 
mélyrehatóbb kibontása nélkül diplomáciai emlékira tnak nevezni. Ilyen i rányba mutat 
azonban két további körülmény. Mindke t tő az emlékeze t kritériumait és változatait is 
magában foglalja. 

Az emlékezet 

Az emlékezet legizgalmasabb kérdéséről , a megélt események szelektálásáról , a felej
tés és megőrzés bonyolult kölcsönhatásáról keveset tudunk. Hogyan működik a társada
lom közös emlékezete? Az egyéni é lmények elviselhetet lenségének feloldása, távolság
tartása, lényegének absztrahált e l raktározása? Brodarics müvében van egy néhány soros 

8 Vö. B. Szabó: A mohácsi csata. i . m. 



különös részlet. T u d o m á s o m szerint eddig elkerülte a kutatók figyelmét. Brodarics rész
letesen leírja az iszonyatos veszteségeket . Leírja, hogy a csatateret elborították a halot
tak, és az utolsókat lehelő sebesültek, „a csatát követő éjjel és nappal" az el lenség beszá
guldozta a környező vidéket, égetett, pusztított és senkinek sem kegyelmezett. Ebbe, a 
különben minden vesztett csatára j e l l emző mot ívumokat mesteri fokozással közlő rész
be, vágott be egy különös jelenetet: „Megtör tént többek között, amiről azelőtt aligha hal
lottunk, hogy a szerencsétlen anyák élő kisgyermekeiket, nehogy a sírás árulójuk legyen, 
a földbe ásták, ahol aztán - anyjuk onnan e lmenekülvén - levegő nélkül nyomorultul 
megfulladtak." 4 9 

Kri t ikai feltárására nincs most terünk. Hangsúlyozás t érdemel azonban, hogy a leírás 
szimbolikus je lentést hordoz. Hasonlókkal már gyakran találkozunk. A török hadjáratról 
tudósító német újságok fametszetein az oszmán harcosok csecsemőket hánynak kardélre, 
hasítanak ketté, darabolnak fel. Oláh Miklós azt írja Erazmusnak, hogy Mehmed bég, 
Nándorfehérvár kapi tánya betörve Mátyus földjére, Thurzó Elek birtokán „ötszáz kis
gyereket részben karddal lemészárolt , részben földhöz csapdosott...." Pieter Breughel 
pedig Alba herceg németalföldi betörését a betlehemi gyermekgyi lkosság jeleneteivel 
fogalmazza meg. Rubens A háború és béke c ímű festményén ábrázol egy anyát ölében 
halott csecsemővel , s meg is magyarázza , hogy ezzel mit kívánt kifejezni. ' 4 ' A példák 
bővíthetők, de talán ennyi is bizonyítja, hogy a gyermeket megölő idegen katona, az el
pusztuló gyermek, a halott csecsemő képzete szimbolikusan azt a jelentést rejti magában, 
hogy a háború megöli a jövőt . Brodarics az anyjuk elásta és elhagyott, megfulladt, el
pusztult kisgyermekek példájával évszázados tapasztalatot fejezett k i az egyetemes em
lékezet absztrakciós nyelvezetén. Ezek az ábrázolások, képes beszédek az európai közös 
emlékezet részei voltak. Hayden White és követői főleg a X I X - X X . századi nemzeti em
lékezeteket vizsgálják. Hasonló figyelmet érdemel Európa közös emlékezete , évezredes 
kultúrájában rejlő szövete, az összetartó szálak, mindaz a közös érték, amire a j ö v ő fel
építhető. 

Rendkívül érdekes, hogy a História verissima lapjain milyen országos történeti emlék 
és hogyan kerül megemlí tésre . Látszólag, felületesen szemlélve nem je lentős . A szkithiai 
származás , a kereszténység felvétele, a török elleni harcokban a pajzs és a bástya szerep, 
Mátyás uralkodása a sztereotípiák szintjén marad. Kivétel azonban Hunyadi János nán
dorfehérvári győze lme. Belgrád „a török el lenséggel vívott oly sok nevezetes csatáról hí
res, melynek ostromától - midőn már-már elesett - Hunyady János , Mátyás király apja, 
Magyarország kormányzója , Kapisztráni János baráttal együtt Murádot [helyesen: M o 
hamedet] a törökök akkori császárát nevünk fényes dicsőségére e lűz t e . " 5 1 Európa-szer te 
élt az emlékezetben ez a győzelem, felidézése egy vesztes csata következményei feltar
tóztatására összehívott tanácskozás alkalmával természetes írói fogás. 

Minden emlékezésre egyaránt j e l l emző azonban, hogy mit hagy k i , mi marad el, mit 
vet a nem-értékek temetőjébe és mit szorít esetleg a tudatküszöb alá. És miért. Egyetlen 
példát idézek röviden. Bethlen Miklós Önéletírásában az 1666. évi magyarországi útjá-

4 y Brodarics, 1977. 326. o. 
5 0 Oláh Miklós Erazmusnak, Augsburg, 1530. október 13. In: Janus Pannonius, magyarországi humanisták. 

(Vál., a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Klaniczay Tibor.) Budapest, 1982. 701. o. 
5 1 Brodarics, 1977. 300. o. 



ról annyit említ , hogy oka volt „titkos követség Apafi fejedelemtől", de milyen ügyben, 
arról egyetlen szót sem ír. Csakhogy előkerültek a Murányból a fejedelemnek és apjá
nak, a kancel lárnak küldött levelei, ezekből és más egykorú forrásokból kiderült, hogy a 
Wesse lényi -szervezkedésnek nevezett politikai vál lalkozás fontos tanácskozásai zajlot
tak. Ezeken főbenjáró döntésekről volt szó, és Bethlen is beszédet mondott. Felmérték a 
nemzetközi erőviszonyokat , tárgyaltak a Habsburg központi kormányzat ta l , döntöttek, 
hogy külön megál lapodást kötnek a törökkel a por tyázásokkal folyó rablások és hódolta-
tások kivédésére , és többek között megál lapodtak, hol legyen a Királyi Magyarország és 
Erdély határa, ha „a török iga alól megszabadulnak". 5 2 Mindezt nem feledékenységből 
hallgatta el Bethlen Miklós . Bécsi fogságában 1708 után az Önéletírásán do lgozó , a hat
vanas évei második felében já ró Bethlen emlékezete kitűnő. Mégis azt írja erről az idő
ről, 1666-ról, hogy nem csináltak mást, mint szörnyű ivászat, muzsika, tánc, vadászat 
tobzódásában életek, a többiekkel együtt végigrészegeskedte az ott töltött időt, udvarolt 
és mulatott reggeltől estig. A gyanút lan kutató, ha szó szerint veszi, képtelen és durva 
tévedés áldozata lesz. Nemcsak lemond a valóság megközel í tésének több lépéséről, ha
nem kreál egy nemlétezett történelmet. További változatos példák ismertetését mel lőzve, 
csupán annyit jegyzek meg, hogy a tudatos elhallgatás is a bonyolult múlt egyik fontos 
valóság-része. Régi igazság: nemcsak az a fontos, ami történt, hanem az is, ahogy az 
emberek átélték azt. 

Ezek után Brodarics müvének emlékezésregiszterét át tekintve, é rdemes rá felfigyelni, 
hogy miről nem írt a terjedelmes országjel lemzésben és az e lőzményeket tágasán részle
tező oldalakon. Nincs szó az 1514. évi parasztfelkelésről s annak szociális köve tkezmé
nyeiről. Nincs nyoma a reformációnak, mintha a hitújítás meg sem érintette volna Ma
gyarországot . 1522 szeptemberében a török elleni háborút szorgalmazó Adorján pápát 
felkereső magyar diplomáciai követséget Brodarics vezette, és elragadtatással számolt be 
a Szentszék törökellenes terveiről, és arról, hogy a pápa százezer aranyat ajánlott fel. 
Nyomát is hiába keressük. S ami a leginkább különös: az 1523. október 15 - december 
16. között Bécsújhelyen és Pozsonyban zajló nemzetközi konferenciára még csak nem is 
utal. Annak ellenére, hogy a konferenciáról és a közben tartott titkos megbeszélésekről 
részletes naplót vezető humanis tával , Krzysztof Szydlowiecki lengyel kancellárral 
Brodarics j ó kapcsolatban volt. A páratlanul gazdag információkat tar ta lmazó napló sze
rint már akkor nyilvánvaló volt, hogy a szultán Magyarország ellen készül hadjáratot in
dítani, s az ország gyenge, és szervezetlen ahhoz, hogy kivédje. A királyról közölt kép 
lesújtó: „erkölcseit tekintve megromlott", erőtlen, meggondolatlanul osztogat adomá
nyokat, lakosztályába bárki beléphet, és „mindenki , a sok belépő előtt is mezítelen testtel 
mutatkozik. Asztalánál nincs semmi rend. . ." A tanácskozásokon megpróbál ták leküzde
ni az európai hatalmak érdekellentéteit , kidolgozták a belső reformokat, e l tervezték az 
ország véde lmének megújítását, és számba vették, mennyi katonát, fegyvert és pénzt 
ajánlottak fel a külső o r szágok . 5 3 Brodarics, minderről tudhatott, de nem ír róla, vagy 
másként ír róla. Lengyelország például a tanácskozás szerint azért kényszerült békére a 

5 2 Bethlen Miklós Önéletírása. (S. a. г. V. Windisch Éva.) Budapest, 1955. 217-216. o. - Bethlen Miklós 
levele Bethlen Jánosnak, Apafi Mihály fejedelemnek, Teleki Mihálynak 1666. július 8 - augusztus 18. között. 
In: Bethlen Miklós levelei. (Összegyűjt., s. a. r. Jankovics József.) Budapest, 1987. I . k. 136-148. o. 

5 Szydlowiecki napló, 22. passim, 257. о. 



törökkel, mert a tatárok és az oroszok fenyegették, és nem azért, hogy amint majd három 
év múlva Brodarics írta, segítséget nyújthasson, ha Lajos király bajba jut . Al igha estek k i 
az okos és képzett kancellár emlékezetéből a három évvel azelőtt történtek. De a 
História verissimál az alkalomnak megfelelően kellett megírnia! 

Az olmützi tanácskozás valóságát egy világ választja el bécsújhelyi -pozsonyi konfe
renciák ugyancsak bonyolult valóságától . A közelmúl t és a csata előtti múlt valóságaiból 
a megvál tozot t viszonyok követe lményének megfelelően válogatott Brodarics. A rene
szánsz nagy fel ismerésének, a j ö v ő megtervezhetőségének tudatában, ez természetes . 
Úgy vélem, hogy a História verissimáb&n rejlő információk valóságtar ta lmához akkor 
jutunk közelebb, ha a müvet elsősorban annak tekintjük, aminek írója szánta, a csata
vesztés után kialakult helyzet alakítása érdekében. Ezzel magyarázható , hogy kihagy 
több olyan mozzanatot, amit ismerhetett. 

A háborúk történetének megvannak a korszakonként is vál tozó általános és speciális 
meghatározói . Civil izációs szint, hatalmi hierarchia, demográfiai , technikai viszonyok, 
jogrend, mindmegannyi tényező alakítja évszázadonként eltérően a csaták jel legét . M ű 
fajuk, minőségük tekintetében eltérők az esemény szóbeli és tárgyi emlékei , írásos és 
képi dokumentumai. Eszerint a mohácsi csata, eltekintve a rárakódott érzelmi, poli t ikai 
rétegektől, önmagában is különleges. Kormeghatá rozó nagy vál tozások metszéspontján 
zajlott, a középkor végén és a kora újkor kezdetén, átmeneti korban. Már „háromszáz 
ágyú" hírét mérlegelik, és még a „ki tűnő íjászokat" dicsérik. Két különböző értékrendet , 
kultúrát, harceljárást megtestesí tő hatalom vívott csatát már a tűzfegyverek a lkalmazásá
val. M á r a nagy jövőre tekintő képi hírközlés tudósított róla, és fél évtized multán készült 
emlékérme még a középkori krónikák csataábrázolásának hagyományá t követte . Több 
szinten zajló történések torlódtak össze és hozták létre a je lenségek konglomerátumát . 
Érthető, hogy a mohácsi csatát történetírók, hadtörténészek sora „írta le", „beszélte e l" 
különböző módon, el térő hangsúllyal . Régen és újabban is . 5 4 Ha mélyebben megfigyeljük 
a későbbi történetírók munkáját, nyilvánvaló, hogy nem hagyatkoznak egyedül Brodarics 
néhány oldalnyi szövegére. Már Istvánffy Miklós (1538-1615) is számba vette az életben 
maradottakat, és felhasználta több szemtanú kisebb-nagyobb közlését. Utána a következő 
történésznemzedékek pedig újabb dokumentumokat és módszereket vontak be vizsgálata
ikba. Az utóbbi időben az évtizedeken át zajlott Mohács-vi tában számos magyar és külföl
di szakértő fejtette ki véleményét. A kor tudományos színvonalán beemeltek a vizsgálatba 
korszerű kritikával kezelt török forrásokat, közvetett információkkal szolgáló dokumentu
mokat, és új kritikai szempontokat és elméleti meggondolásokat érvényesítettek. Ezek 
aligha mellőzhetők. Különben nehéz elkerülni a bizonyítandóval bizonyítás tévedését. 

Nem feledkezhetünk meg róla, hogy a csaták eseményének feldolgozásában évtize
dek óta új szemlélet és új módszer érvényesül . E lőzményei a messzi múltból intenek fe
lénk. Például minden bizonnyal Felix von Helle, a Wiener Neustadt-i Katonai Akadémia 
tanára volt az első, aki az 1903-1906. években a léghajóból kitekintő látásmódját kívánta 
meg a csata feldolgozójától . Repüljön magasan a küzdő felelek fölé, hogy egyaránt be
lásson mindkét táborba, és követni tudja a harc különböző fordulatait. A magyar diák, 

Az eltérő hangsúlyra jellemző Katona István: A kalocsai érseki egyház története. (Ford. Takács József, a 
fordítást ellenőrizte és sajtó alá rendezte, az előszót és a kiegészítő jegyzeteket írta Thoroczkay Gábor, szer
kesztette Romsics Imre.) Kalocsa, 2001. 291-295. o. 



Markó Árpád itt sajátította el a képességet , hogy majd az 1920-as, 1930-as években re
konstruált csataleírásokban részrehajlás nélkül mérlegeljen a császári haderő és Rákóczi 
hadserege között, a körző objektivitásával ér te lmezze a taktikai és a stratégiai veszteség 
és győzelem fogalmát, a pánik hatását és helyzetelemző térképekkel segítsen közelebb 
ju tni a csata mozgalmas vál tozásában rejlő valóságához. Már messzemenően számol a 
pszichológiai tényezőkkel , még akkor is, ha nem tudja megragadni. Szembenéz a magyar 
hadtörténetben akkor már gyakran visszatérő je lenség, egy csapatnak a szándékos vagy 
vétlen távolmaradása kérdésével . Leszögezi , hogy például Szapolyai semmiképpen nem 
tudott volna idejében a király mohácsi táborába érkezni, távol maradása nem oka a vere
ségnek. Viszont a koroncói csatából Károlyi „elmaradásánál nehéz mentő körü lményt ta
lálni". Pszichológiai okát azonban nem sikerült megismernie. 5 5 

Forrásanyag hiányában M a r k ó Árpád újszerű csata ér te lmezéseiben még kevéssé fog
lalkozhatott a résztvevők, tisztek és közkatonák emlékeivel . A csaták névtelenjeinek ta
núságtételeit közlő források értékelhető nagy számban csak 1955-ben jelentek meg. 5 6 A 
nemzetközi szakirodalomban kibontakozó, új szempontokat érvényesí tő csatarekonst
rukciók, ér telmezések, leírások egyrészt alulnézetben, másrészt nagyobb folyamatok 
összefüggésében ér te lmezik az ismert vagy kevéssé ismert csatákat . Lehetőleg minden 
forrást, híradást, emlékezés t összegyűjtenek, átfogják a résztvevők minden rétegét, tudá
sukat, gesztusaikat, érzelemvilágukat . Tudni akarják, hogy mit láthattak, és mit hallhat
tak a lőporfüstös csatatereken az eget-földet megrázó, fülrepesztő hangorkánban. És m i 
lyen folyamatok része a csata. 

Georges Duby, amikor 1972-ben elvállalta, hogy megírja a bouvines-i csata (1214. július 
27.) történetét, meglepte és felháborította barátait. Ügy vélték, hogy visszatér az 
AnnalesnéX kigúnyolt történetíráshoz, az eseményt e lmondó történetíráshoz. Duby azonban 
ugyanúgy új utat vágott a csata megírhatóságával, mint Marc Bloch a források kritikájával. 
A résztvevők élményeit igyekezett megragadni. „Megpróbál tam megismerni azoknak a fia
tal legényeknek és azoknak az érett, néha már alig mozgó férfiaknak a magatartását, akik 
üvöltve, szomjúságtól gyötörtén, az eltaposott kalászok porától vakon, eszeveszett módon 
forgolódtak ezen a nyári napon nehéz páncéljukban. Milyen volt a felszerelésük? Milyen 
mozdulatokat tettek, amikor fegyvereiket kezelték, amikor lovukat irányították? M é g tuda
tukba is megpróbáltam behatolni. Mire játszottak? Melyik volt az a pillanat, amikor az ösz-
szecsapás kezdetén a harcot ünneppé tevő öröm átváltott az erőszak elkeseredettségébe, 
dühödt, elvakult vágyba, hogy lerombolják, és összeszedjék a felbomlás zűrzavarának tör
melékeit? Féltek-e a lovagok? És mitől? Melyik mitikus hős merészségét akarták utánozni? 
Valójában mit értettek vitézségen, hűségen? Meddig terjedt számukra a becsü le t?" 5 7 

" Tóth Gyula, 2000/1. 21. o. - Markó Árpád: A nagyszombati csata (1704. december 28.) és Uő: A 
koroncói csata (1704. június 13.) In: Markó, 2000. I 10 skk., 89-90. o. 

„Nagyszombatnál lött harcnak alkalmatosságával súlyos rabságba esvén... Fél kezemet ellőtték... Öt 
nagy sebeket szenvedtem... Fél szememet kilőtték... Még ma is a golyóbis a fejemben vagyon Magamon esett 
három lövés, három vágás, derekamon pallosszúrás... Holtestek közt három napig vérben feküdtem." Kuruc 
vitézek folyamodványai 1704-1710. (Szerk. Esze Tamás.) Budapest, 1955. Vö. Köpeczi Béla-R. Várkonyi Ág
nes: I I . Rákóczi Ferenc. Harmadik kiadás, Budapest, 2004. 325. o. 

5 7 George Duby: Le Dimanche de Bouvines. Paris, 1973.; Uő: L'Histoire continue. Paris, 1991. A magyar 
fordítást használtam: Uő: Folytonos történelem. (Ford. ij'j. Benda Kálmán.) Budapest, 2000. 110-111., 136. o. 



Peter Englund, az Uppsalai Egyetem harmincegy éves doktorandusza hasonló igény
nyel írta meg 1988-ban doktori disszertációját, mint Duby, de töle úgy látom, teljesen 
függetlenül. Az 1709. júl ius 8-án X I I . Károly svéd király és I .Péter orosz cár összecsapá
sa a kora újkor döntő je lentőségű eseménye . A hadviselés gyökeresen más , mint a kö
zépkorban volt, a forrásadottságok kedvezőek. A harcosok több tízezres tömegei t moz
gatták, különböző anyanyelvű katonák együt tesének kellett volna a lehetetlen 
megvalósí tását erőszakoló X I I . Károly tervét végrehajtani, hogy kilenc év győze lemso
rozata után eljusson Moszkvá ig . A The Battle of Poltava The Birth of the Russian Empire 
azt követi nyomon, hogy a közember hogyan éli meg a döntő je lentőségű és rengeteg ál
dozatot követelő csatát. Lépésről lépésre kíséri a csatához vezető hadjáratot, és a csata 
mozzanatait. A katonák, az altisztek viselkedését ragadja meg különböző helyzetekben. 
Előzőleg a hosszú és szokatlanul kemény télben már kimerült , éhező harcosok fizikai és 
lelki megpróbál tatásai t tárja fel öldöklés közben, ágyútüzben, ahogy menekülnek, ahogy 
átélik a fogságba esést . 5 

Oliver Chaline 2000-ben napvilágot látott könyve a fehérhegyi csatáról (1620. no
vember 8.) teljes komplexi tásában ragadja meg a Csehországot t ragédiába döntő és a 
harmincéves háborút elindító csatát, e lőzményeivel , váratlan fordulataival és következ
ményeivel együtt . A La bataille de la Montagne blanche:8 novembre 1620: un mystique 
chez les guerriers39 a csata eseményét felbontja több valóságszintre. Az egyik szint a 
harctéren küzdők fizikai é lményei , az egymásnak feszülő testek, a mozdulatok, a gesztu
sok, a hanghatások, a golyózápor , a leküzdhetetlen félelem, az erőszak, a sebek. A másik 
szint a lelkivilág, a katolikus megújulás nagy személyisége, Domokos atya szerepe és 
hatása: tudatosítja a csata vallásos értelmét, s a végletekig képes fokozni a győze lembe 
vetett hitet. Az erőszak és az öldöklés szétdúlják az emberi kapcsolatokat, a csata extázi-
sa közös é lményben oldja fel az erőszak elviselhetetlenségét. A csata eseményének har
madik szintje az emlékezések, elbeszélések, történetírások világa. 

Hasonló irányba mutat a höchstädt-blenheimi csata (1704. augusztus 13.) évfordulója 
a lakalmából rendezett kiállítás és tanulmánykötet . Hogy a csata eldöntöt te a spanyol 
örökösödési háborúban szembenál ló felek, a Bourbon- és a Habsburg-dinasztia hatalmi 
esélyeit , azt már a közel egykorú leírások érzékeltették. De miért tartott még utána hét 
évig a háború, hogyan látták a vesztes franciák s a győztes nagykoalal íc ió hadvezérei , 
Savoyai Jenő herceg és Duke of Marlborough közül kié a döntő érdem, az évszázadokig 
e lhúzódó nyílt és látens viták tárgya volt. Most a mindkét oldalon hatalmas emberá ldo
zatot követelő csata ér te lmezésében az egységben látás igénye és hatásának felmérése 
é rvényesü l t . 6 0 

Valamennyi leírásban és ér te lmezésben közös az a mélyebbre ható felismerés, hogy 
vizsgálataikkal tágasabb kérdésköröket is megközelí tet tek. A bouvines-i csata leírása a 
feudális hadviselést és a lovagok ér tékrendszerét foglalja magában, a fehérhegyi csata
történet a katolikus reformról, a protestánsokról és az erőszak eddig számba nem vett 

Peter England: The Battle of Poltava The Birth of the Russian Empire. London, 1992. 
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természetéről mond újat, a poltavai csata minden addig ismertnél részletesebb narrációja 
olyan je lenségekről is tájékoztat, hogy a X V I I I . század elején hol lehetett a nagyléptékű 
hadjárat és az emberi tel jesí tőképesség határa, s hogyan született az orosz nagyhatalom. 
A höchstádt-blenheimi csata következményeivel az általános európai hatalmi erőegyen
súly Közép-Európával szorosan összefüggő kérdéseit is exponálta . 

Ha töredékesen és szétszórtan is, a mohácsi csatáról is rendelkezünk egyéni é lmé
nyekben gazdag és távolabbi összefüggésekre utaló forrásokkal. Például egy cseh úr, aki 
azt állítja, hogy jelen volt a mohácsi síkon, 1526 novemberében keltezett levelében ír 
é lményeiről . Igaz, leírását megtűzdel te novellisztikus elemekkel és alig hihetően elhang
zott párbeszédekkel is, a borzalmakra hegyezte ki az átélt eseményeket , hiszen beszámo
lóját a Santa Clara-kolostor fönöknőjének küldte, de olyan mozzanatokat is leír, ame
lyekben Fehérhegynél vagy Poltavánál is részük volt a harcoló katonáknak: „az ágyúkkal 
azután a király seregébe lőttek. Micsoda zűrzavar támadt , itt egy fej repült, ott egy kar, 
amott egy kettétépett l ó . . . " 6 1 

A mohácsi csata újabb történeti feldolgozói sem hagyatkoznak egyedül Brodaricsra, a 
fellelhető források köre kevéssé bővült k i , az oszmán források kritikus felhasználása v i 
szont több eredménnyel járt , s a különböző módszereket együtt a lka lmazzák a pszicho
lógiai szempontokkal. 6 2 Nagyobb problémakörökre keresik a választ. Mi lyen ál lapotban 
volt a középkori magyar ál lam, társadalmi szerkezete mennyiben volt működőképes , ho
gyan csapott össze két ér tékrend, két mentali tás, miként volt éppen változóban az ország, 
milyen következménnyel jár t Európa megosztot tsága, a keresztény egység elmúlása, és 
mi a magyar politikai és katonai vezetés felelőssége? Az egyik, a csatatér határain mesz-
sze túlmutató kérdést Kubinyi András tette fel: „elkerülhető volt e a mohácsi katasztró
fa? A kérdésre egyszerű igennel vagy nemmel nem vá l a szo lha tunk . . . " 6 3 A másikkal Fo
dor Pál foglalkozott: Szulejmán világuralmi tetteiben miért vallott mégis kudarcot: a 
társadalmak nem roppannak össze „az á l lamok vagy a politikai hatalmak bukása után, 
hanem ellenál lnak", s Európa nagy anyagi és polit ikai tartalékokkal rendelkezett. 6 4 

Ha ezek a mohácsi csatát e lemző munkák nem lennének meggyőzőek, az újszerű csa
tafeldolgozások eleve cáfolják Hayden White kijelentését, hogy a történészek azt vallják 
„a tör ténelem tanulmányozásához nincs szükség sem külön módszertanra , sem sajátos 
szellemi vér teze t re . " 6 5 Annál is inkább, mert Gyáni Gábor vitaindító e lőadása befejező 
részében elismeréssel méltatja, sőt például állítja Dubynek a csata eseményét e lmondó 
„helyénvalóbb megismerési módszeré t" és azért „különösen g y ü m ö l c s ö z ő . . . egy ilyes
fajta történészi érzékenység és el járásmód", mert nagyobb problémát is felvet. 6 6 Ez a na
gyobb prob léma a történelmi folyamat kérdéskörébe tartozik. 

6 1 Mohács, 2006. 124. o. Vö: B. Szabó, 2006. 153. o. 
6 2 Jellemző B. Szabó János észrevétele, hogy a magyar katonaság itt hallott először egyszerre háromszáz 
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6 3 Kubinyi, 1981. 107. o. 
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A m i t a vitaindító tanulmány egyér te lműen jelez, hogy Perjés Géza és Szakály Ferenc 
tanulmányaiban a csata története e lenyésző terjedelmű, az egyér te lműen abból követke
zik, hogy a Mohács-kérdés t mindketten a csata eseményeinél nagyobb horderejű kérdés
nek fogták fel. Azzal a legélesebben vitázok is egyetértenek, hogy a mohácsi csata lánc
szem a hosszú folyamatban. Előzményei nélkül nem érthető. Következményeiből 
kiszakítva értelmetlen. Elnyeli a históriai tömegsír , ahová a vesztes és a nyertes csatákat 
hullatja az idő. Ismerjünk jobban vagy kevésbé bármely csatát, csak tágasabb összefüg
gésében ér te lmezhető , miként Duby, Englund, Chaline modern felfogással, újszerűen 
vizsgált csatatörténetei is egyér te lműen bizonyítják. A posztmodern felfogás alapvető el
lentmondása, hogy a történelmi je lenségeket környezetükből kimetszve, elszigetelt fej
leményeknek tekintik. Hayden White a The Burden of History 1966-ban napvilágot látott 
és hozzánk magyar fordításban csak három évt izedes késéssel, 1997-ben elérkezett ta
nulmányában fogalmazta ezt meg. Gondola tmenetének ismertetése helyett a végkonklú
zióját idézhetjük: „A történész senkinek sem tesz j ó szolgálatot azzal, hogy tetszetős fo
lyamatosságot konstruál a jelen és az azt megelőző világ között. El lenkezőleg, a 
történelemtől azt igényeljük, hogy minden korábbinál inkább a diszkontinui tásra tanítson 
bennünket , mert sorsunk a diszkontinuitás , a rombolás és a k á o s z . " 6 7 Önmagában a mo
hácsi csata emlékezetének egész problematikája alaposan megkérdőjelezi ezt a tételt. 

Mohács több mint egy vesztes csata eseménye . Mohács Európa univerzális é lménye , 
ha akár csak V . Károly császárnak a magyar rendekhez írott Lajos királyt elsirató levelét 
vagy a csatavesztés következményeinek absztrahált képi ábrázolásait , vagy a térségben 
több évszázadon át stabilizáló tényezőnek számító középkori Magyar Királyság össze
omlásának minden szomszédos országot is mélyen érintő következményei t vesszük f i 
gyelembe. Mohács csehek, németek, horvátok, szlovákok, szerbek, velenceiek, franciák, 
spanyolok, németalföldiek közös története. Mária királyné, Mohács özvegye, amint a 
Budapest Történeti M ú z e u m kiállítás c ímében nevezte, 6 8 udvari kultúrája ugyanúgy őriz
te emlékezetét , mint a három részre széttört Magyarország . Az egymás t váltó generációk 
tudatvi lágában nem holt hagyomány , hanem az akkori je lenük tettein töprengő, élő em
lékezet. A X V I I . század közepén a csata emlékérme főúri gyűj temények kultusztárgya, 
Jusztus Lipsius, a kor egyik legfontosabb államelméleti művének magyarra fordítója 
ajánlását évnapjával datálja, 1652-ben a vezekényi csata után az évszámokat á t rendezve 
1526-ra, a reneszánsz számmiszt ikájával úgy értelmezik, hogy elérkezett köve tkezmé
nyei felszámolásának, a török visszaszorí tásának ideje. Az 1658-1664. között, Zrínyi és 
a Rajnai Liga e lnökének, János Fülöp mainzi érseknek közös erőfeszítésével megszerve
zett nemzetközi törökelleni háborút Mohácso t is idéző irodalmi müvek kísérték, s az ak
kori veszteség jóvá tehe tésének reményét fejezték k i . A reformkor hajnalán Széchenyi 
tettekre ösztönözve utasítja el a csatavesztésre hivatkozó retséget: „ha Mohácsná l való
ban meghalt már nemzetünk, akkor feküdjünk mi is szép elszánással - melyhez egyéb
iránt semmi sem kell, mint apátia, vis inertiae és restség - nemzeti s í rgödrünkbe . . . " , s 
1838 tavaszán Kemény Zsigmond A mohácsi veszedelem okairól írva a megosztot tság
ban a belviszályban látta a polgári átalakulás és állami integritás kihívásaira válaszoló 

6 7 White, 1997. 67. о. 
6 8 Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Speckner Enikő, Végli András (szerk.): Habsburg Mária, Mohács 
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ország legnagyobb veszélyét. A X X . század Ady „Nekünk Mohács ke l l " kétér telmű 
Kasszandra jóslatával indul, az első világháború után az Iskola a határon kadettjai a 
győztes nagyhatalmak elmúlása s a vereséget túlélők megünneplésére hajóznak le a Du
nán, majd a Donnál , a 2. hadsereg helyzet térképe fölött elhangzik: „kérem ez egy máso
dik M o h á c s . " 6 9 Hogy a folyamatos emlékezet csak néhány típusát emlí tsem. 

Mennyiben köthető M o h á c s emlékezetének ez a még sok példával kiegészíthető, de 
mégis laza, viszont évszázadokon á thúzódó láncolata a történetíráshoz és az iskolai tör
ténelemtaní táshoz? Mennyiben táplálta a korszakonként vál tozó műfajával a szépiroda
lom? Az emlékezet felszínén nyilván erősen. Min t traumatikus közösségi é lmény, mint 
ki nem beszélt , meg nem értett, mert feldolgozatlan esemény az emlékezet más szférái
ban élt nemzedékeken át. Kerülhetett volna a felejtés temetőjébe is. Az emlékezet műkö
déséről ma még keveset tudunk. „Hogy van az, hogy az ember agya bizonyos dolgokra 
emlékezik, és bizonyos dolgokra nem . . . Ha újra kezdeném kutatói pályámat , akkor mai 
eszemmel agykutató lennék" - jelentette ki nemrég Keszthelyi Lajos biofizikus. 7 0 Ho
gyan alakulnak ki az emlékezet változatai? Ha a kultúra tapasztalatokat halmoz fel, rak
tároz el, akkor az emlékezete t a kultúra kettős közege köti meg, hordozza és kelti életre. 
Sőt hat a történeti tudat vi lágában. 

Az 1950-es hidegháborús években a mohácsi síkon tankcsapdákat és lövészárkokat 
ástak, hogy itt vívják meg a fenyegető harmadik világháború döntő csatáját az akkori Ju
goszláviával . Felszínre hányt csontok. A helybeliek felébredt emlékezettel elérték, 1959-
1960-ban megkezdődhet tek végre a régészeti ásatások, és feltárult összesen öt tömegsír 
mintegy hatszáz-hétszáz elesett forró csontjaival. 7 1 1976-ban létrejött a Mohács i Tör té
nelmi Emlékhely s í rker t je . 7 2 Erről egy virtuális emlékeztetöt építettek fel azon a nagy
szabású nemzetközi kiállításon, amelyet 1993-ban Magyarországi Már iának nevezett k i 
rályné, I . Lajos özvegyének emlékére Utrechtben rendeztek. 7 3 A világ minden tájáról 
összesereglet t látogatók áradata itt a virtuális emlékhely körül összetorlódott és hosszan 
állt. Nyi lván semmit vagy alig valamit tudhattak Magyarország történetéről. A látvány 
asszociációs ereje foghatta meg őket. Az installáció. Meztelen kardokkal határolt térség 
közepén magas fekete obeliszken a mohácsi tömegsírok fotója: fehér csontok, lábszárak, 
bordák, csigolyák, koponyák, karok és az eget os t romló kezek látványa lenyűgözően ha
tott. Mohács emlékezetének ez a metamorfózisa a búcsúzó X X . század közös vi lágélmé
nyét fejezhette k i , a különböző nyelvű, kultúrájú és eltérő múltat megélt látogatók szá
mára: soha többet erőszakot, pusztulást , háborút, és soha többet tömegsírokat! 

' Horn Ildikó: Rákóczi László pályája (1633-1664). Doktori disszertáció, Budapest, 1989. 95. o. - Ke
mény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól. (Az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor.) Budapest, 
1983. Hol vannak a katonák? Szemelvények Sára Sándor doni dokumnetumfilmjeiből és korabeli hadiokmá
nyokból. Új Horizont. 2005. 142. o. 

Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezés a régi Eötvös Collégiumra. (Szerk. Kelevéz Agnes. A r i 
porter Ruttkuy Zsófia.) Budapest, 2007. 251-252. o. 

7 1 B. Szabó, 2006. 174-175. o. 
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Az emlékezet , emlékezés metamorfózisai gyorsan változó vi lágunkból is következ
nek. Folyamatosságát mi más bizonyítaná, mint hogy Gyáni Gábor sem most foglalko
zott e lőször a mohácsi csatával . 1999-ben a mohácsi emlékhelyet elemezte. 7 4 Vitaindító 
előadása akarva akaratlanul az emlékezet működésének újragondolására adhat ösztön
zést, s további vizsgálatokra a nagyon is aktuális történetszemléleti kérdésre. A csata „ta
núságtevőjének", Brodaricsnak és a két halott történetírónak kiragadott, és óhatat lanul 
leegyszerűsí tve értelmezett írása nem elegendő bizonyí ték a bevezetőben előlegezett fel
tevésre. 

A teljesebb forrásanyag és a maradéktalanul számba vett szakirodalom alapján is ko
rai lenne lezárni a múlt sokoldalú, sohasem teljes, de mindig is új meglepetésekkel szol
gáló megismerésének lehetőségeit . Hayden White ér te lmezésében „a tör ténelem terhe" 
lenne a magyar történelem is? Ennek jegyében hagy idézzek ismét költőt. Először olvas
va A történelem terhét, Babits szavai jutottak eszembe. Az esti kérdésből á múltról 
„melynek emléke teher is, de kincs is." 

A csaták szerencsére nem já tszhatók el újra, mint a te rmésze t tudományos kísérletek, 
de a múlt eseményei t jobban megközel í tő , alaposabban megértő módszerek és vizsgála
tok ígérete eleve benne rejlik ebben a nagyon fontos vitaindító e lőadásban. 

* 

í rásomat , amint papírra vetettem, azonnal e lküldtem Gyáni Gábornak, mivel úgy vé
lem, ha valakit krit ikával illetünk, de az illető csak a kinyomtatott szövegből értesül róla, 
etikátlan eljárás, olyan mintha a hátába döfné a bíróló a kést. Gyáni ugyancsak közölte 
velem válaszát, amit m ó d o m b a n volt figyelembe venni, és így kölcsönösen t isztázó vé
leménycserére nyílt lehetőség. Remélem, további konstruktív párbeszéd alakul k i ebben 
a lényegbevágó, elméleti témakörben. 

Gyáni G.: Kollektív emlékezet és nemzeti identitás, i . m. 90-91. o. 


